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trànsit sinistralitat

Mor el conductor d’un vehicle en una
sortida de via a la C-13 a la Sentiu

Dos rescats
d’excursionistes a Alins

Rescaten un motorista accidentat en una zona de difícil accés a Alt Àneu
itmar fabregat

l. garcía

❘ la sentiu de sió ❘ El conductor d’un
vehicle va morir ahir al sortir
de la via a la carretera C-13, al
terme municipal de la Sentiu de
Sió, a la comarca de la Noguera.
Els serveis d’emergències van
rebre l’avís a les 16.16 hores i
fins al lloc de l’accident es van
desplaçar quatre patrulles dels
Mossos d’Esquadra, dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies del
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Arran d’aquest sinistre, les
causes del qual es desconeixen
i s’investiguen, el conductor i
únic ocupant del turisme es
va quedar atrapat a l’interior.
Segons va informar el Servei
Català de Trànsit, les primeres
informacions apuntaven que no
portava posat el cinturó de seguretat, però serà l’atestat policial el que determini les causes
i circumstàncies de l’accident
mortal.
Quant a l’afectació viària, la
carretera va quedar tallada en
els dos sentits de la marxa fins a

❘ alins ❘ Els Bombers van efectuar ahir dos rescats a Alins.
El primer va tenir lloc a primera hora del matí, quan van
auxiliar diversos excursionistes que havien hagut de
passar la nit al ras. Un d’ells
va ser evacuat a l’hospital de
Tremp. A la tarda, els GRAE
també es van activar per un
altre rescat, quan diversos
excursionistes tornaven de
la Pica d’Estats i un d’ells es
va trobar indispost.

Focs de vegetació a
Baix Pallars i Rosselló
❘ baix pallars ❘ Els Bombers van
sufocar ahir diumenge un incendi de vegetació al costat
d’una torre elèctrica a Baix
Pallars, així com en un camp
al centre urbà de Rosselló.
També hi va haver un altre
foc al costat de la C-1412A
a Sanaüja.
Efectius d’emergències ahir al costat del vehicle, que va quedar bolcat, a la C-13 a la Sentiu de Sió.

Queixes veïnals per no
utilitzar la mascareta

les sis de la tarda, quan els efectius van poder retirar el vehicle
i netejar la calçada.
L’accident de la Sentiu de Sió
va ser l’últim d’un cap de setmana negre a les carreteres catalanes, amb cinc persones mor-

❘ lleida ❘ La Guàrdia Urbana
va rebre ahir diverses queixes veïnals per persones que
no utilitzaven la mascareta a
la via pública, infracció que
representa una multa total
de 100 euros.

tes en diferents accidents de la
xarxa viària des de divendres.
Aquest any, onze persones han
perdut la vida a les carreteres
lleidatanes. Ahir també va morir un jove en una sortida de via
a Vilanova i la Geltrú.

D’altra banda, els Bombers
van rescatar un motorista accidentat en una pista forestal d’Alt
Àneu, en una zona de difícil accés. Va ser evacuat en helicòpter a l’hospital de Tremp amb
policontusions.
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Detinguts per conrear ‘maria’ a
gran escala en un espai natural
La banda tenia el centre d’operacions en un xalet de Lleida
La Policia Nacional
ha desarticulat una
organització criminal
d’origen albanès dedicada
al cultiu i distribució de
marihuana a gran escala.
Lleida
ACN
L’operació policial ha permès desmantellar els tres enclavaments
d’aquesta organització, un cultiu ocult en un paratge boscós a
l’espai natural de la Noguera Ribagorçana, una plantació indoor
utilitzant tot un edifici a la localitat d’Osca de Montsó, i un xalet
a la demarcació de Lleida utilitzat
com a centre d’operacions i per a
l’assecat i envasat de la marihuana. S’han detingut quatre membres, entre els quals es troben
els dos líders de l’organització.
En total s’han intervingut 7.870
plantes de marihuana i 107 quilos
d’aquesta substància en cabdells,
amb un pes de 5 tones i mitja.
La investigació, anomenada
‘Templon-Osbale’, va començar al
mes d’abril, en detectar una plantació de marihuana en una gran
extensió en una zona boscosa
situada a la zona limítrofa entre
Osca i Lleida. Un treball conjunt
entre agents especialitzats en la
investigació del tràfic de drogues
de les comissaries d’Osca, Lleida
i Barcelona, va permetre dibuixar
l’entramat de l’organització, identificar-ne els caps, així com esbrinar els immobles des dels que desenvolupaven les activitats. Amb
les indagacions realitzades es va

FOTO: Policia Nacional / Dos agents observen les plantes de marihuana cultivades en un bosc de la Noguera Ribagorçana

localitzar, a més d’aquest cultiu
a l’aire lliure, una altra plantació que ocupava la totalitat d’un
edifici al casc històric de Montsó.
L’operació va culminar el 2 de juliol amb la detenció dels dos líders de l’organització, així com
dos operaris que custodiaven
les plantacions. Se’ls atribueixen
els delictes de tràfic d’estupefaents, pertinença a grup criminal
i defraudació de fluid elèctric. La
plantació desmantellada es trobava oculta en una zona boscosa de molt difícil accés, situada
en l’espai natural de la Noguera

Tres rescats de muntanya
a la Vall Ferrera, a la Pica
d’Estats i a Viu de Llevata
Una dotació aèria de rescat de
muntanya va sortir ahir a primera hora del matí per realitzar
l’assistència a un grup de quatre
excursionistes que es trobaven a
la Vall Ferrera i volien pernoctar
al refugi, però no hi van arribar.
Ahir al matí es va procedir a la
seva localització i es va traslladar
a un dels excursionistes a l’Hospital de Tremps per esgotament.
A la tarda d’ahir, també es va

realitzar un rescat amb dotació
aèria a un grup d’excursionistes
que baixaven de la Pica d’Estats.
Així mateix, també un individu
va haver de ser traslladat amb
signes d’esgotament a un centre
hospitalari.
Els bombers també van assistir amb helicòpter i ambulància
a una persona accidentada a Viu
de Llevata que es va lesionar un
turmell fent barranquisme.

Ribagorçana. Els integrants del
grup havien talat grans superfícies de pinedes aprofitant al màxim
els bancals de bosc per cultivar
la marihuana i havien alterat els
barrancs per poder emmagatzemar aigua. Els líders de l’organització reclutaven operaris per ferse càrrec del cultiu, manteniment
i recol·lecció de la marihuana i els
destinaven a les plantacions per
llargs períodes de temps. Per a
això, havien aixecat campaments
en zones estratègiques amb tot el
necessari per a romandre-hi llargues temporades.

FOTO: P.N. / La Policia decomissà 7.870 plantes i 107 quilos de ‘maria’

Petits incendis de vegetació
al Baix Pallars, Rosselló i a
la C-14 entre Biosca i Ponts
Al Baix Pallars, un torreta elèctrica va provocar ahir un incendi de vegetació seca que va cremar fins a 100 metres quadrats
de una zona propera al Túnel de
l’Argenteria. Fins al lloc on s’havia iniciat el foc es van desplaçar
fins a sis dotacions de bombers,
una de les quals, l’helicòpter per
valorar tallafocs i donar suport
a les tasques d’extinció del foc,
que va durar, uns 90 minuts.

A Rosselló, al carrer del Nord,
també van haver-hi un incendi que va cremar una totalitat
d’uns 100 metres quadrats.
D’altra banda, a la C-14 al terme municipal de Sanaüja, entre
les poblacions de Biosca i Ponts,
van cremar uns 300 metres quadrats de vegetació agrícola. El
foc va poder ser extingit en 30
minuts amb dues dotacions de
bombers.

L’Associacció de
Municipis per
l’Energia Pública es
presenta a la Paeria
L’Associació de Municipis per
l’Energia Pública (AMEP) presenta avui les seves propostes a la
Paeria. Aquesta entitat vol emprendre accions que afavoreixin
un nou model energètic “just,
democràtic i sostenible”, segons
s’expressa en el seu protocol Es
tractaria de posar fi a la situació
actual d’oligopoli que ha derivat en preus elevats i manca de
transparència.

