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Detenen una parella que intentava 
entrar a Andorra des de La Farga 
de Moles amb diverses drogues 
Els agents van trobar cocaïna, speed, haixix i cocaïna rosa 
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les Valls de Valira 
REDACCIÓ 
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La Policia Nacional va detenir en 
la frontera amb Andorra, a La Far
ga de Moles, un home i una dona 
que portaven diversos tipus de 
substàncies estupefaents al cot
xe. En concret, cocaïna, speed, 
haixix i cocaïna rosa. Agents que 
feien tasques de control al pas 
fronterer van interceptar un vehi
cle amb dos ocupants. Quan van 
sol·licitar la documentació per 
comprovar si reunien els requi
sits per poder passar, van trobar 
que un d'ells tenia prohibit sor
tir de l'estat espanyol. Els agents 
van trobar 9,17 grams d'speed a 
la bossa de la dona, substància 
que també van trobar en diverses 
pàgines d'un llibre que portava 
a la bossa, així com en un estoig 
multicolor. Els agents van regis
trar el vehicle i va ser llavors quan 

Ingressa a presó per tenir l Ol 
grams de cocaïna i més de 
400 de 'maria' a Pont de Suert 
Els Mossos van detenir el passat 
divendres a Pont de Suert un ho
me de 41 anys, com a presumpte 
autor d'un delicte contra la salut 
pública. Durant un patrullatge 
van detectar un individu que, 
en veure els agents, va adoptar 
una actitud evasiva. L'home, que 
acabava d'arribar en autobús 
des de Lleida, només baixar del 
vehicle i es va dirigir a un esta-

Un ferit greu i 
un lleu en un xoc 
entre dos vehicles a 
l'L-')1\1\ ":ll D • oi'Y ........ ;,~ 

Una persona va resultar ahir 
ferida de caràcter greu en un 
xoc entre dos vehicles a I'L-200, 
al terme municipal de Puiggròs. 
Així mateix, un altre conductor 
va ser ferit lleu. El sinistre va 
tenir lloc a les 15.32 hores i la 
persona greu va ser traslladada 
a l'Arnau de Vilanova. D'altra 
banda, a I'L-304, als Plans de 
Sió, una persona va ser lleu diu
menge en una sortida de via. 

bliment comercial. Tot seguit, va 
remenar diferents productes i 
va sortir ràpidament. Els agents 
van comprovar que havia ama
gat un embolcall amb 101 grams 
de cocaïna. També tenia 625 
euros en moneda fraccionada. 
En el seu domicili es van trobar 
més de 400 grams de cabdells 
de marihuana. El jutge va orde
nar l'ingrés a presó. 

Denunciats cinc motoristes a la Segarra per 
circular per zones naturals no autoritzades 
Els Mossos van denunciar dissabte cinc motoristes per infraccions al 
Decret 166/1998 d'accés motoritzat al medi natural. Van muntar un 
operatiu per controlar l'accés motoritzat entre els paratges de Briançó 
i Montlleó, a Ribera d'Ondara, en què van detectar els motoristes que 
anaven fora dels límits de les vies per les quals s'autoritza la circulació. 

Els Bombers apaguen i~cendis de vegetació 
als termes de Salàs de Pallars i Sudanell 
Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir un incendi de vegetació 
que es va originar a Salàs de Pallars, concretament a l'entrada del muni
cipi. Es va produir a les 16.07 hores i es van desplaçar quatre dotacions 
dels Bombers. A més, a Sudanell diumenge un altre foc va calcinar una 
superfície d'1,5 metres quadrats de vegetació. 
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van trobar la resta de substàncies. 
Dos blocs, embolicats en paper 
blanc transparent, amb un pes 
aproximat de 179,44 grams, que 
semblava haixix. També 10 bos
ses de cocaïna rosa, 11,94 grams 

en total; una bossa amb 20 amfe
tamines, i una bossa amb 38,67 
grams de cocaïna. 

Els agents els van detenir com 
a presumptes autors d'un delicte 
contra la salut pública. 

Vuit intoxicats lleus en l'incendi 
d'una cuina d'un pis de l'avinguda 
Prat de la Riba de Cervera 
Un total de vuit persones van 
resultar diumenge a la nit into
xicades de caràcter lleu en un 
incendi que va afectar la cuina 
d'un pis de •l'avinguda Prat de 
la Riba de Cervera. Els serveis 
d'emergències van ser alertats 
del foc a les 21.10 hores i fins 
al lloc es van desplaçar tres do
tacions dels Bombers que a les 
21.56 hores havien finalitzat les 

tasques d'extinció i ventilació 
del pis. Els efectius del cos van 
recordar a través de les xarxes 
socials que "quan acabis de cui
nar comprova que sempre has 
tancat el foc" i, a més, "neteja 
sovint els filtres de la campana 
·extractora". D'altra banda, els 
Bombers van extingir ahir un in
cendi de xemeneia en una casa 
del carrer de Dalt de Preixens. 
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