
Detingut a la Val d’Aran per 
intentar atropellar dos agents 
dels Mossos en un control
Els policíes van indicar al conductor que s’aturés i 
va accelerar bruscament en acostar-se als mossos
Vielha
REDACCIÓ 
Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir diumenge un veí de Sant Cu-
gat del Vallès, de 32 anys, com a 
presumpte autor d’un delicte de 
conducció temerària, atemptat 
als agents de l’autoritat, lesions 
lleus i resistència i desobedièn-
cia als agents de l’autoritat. Els 
fets van tenir lloc al voltant de les 
3.00 hores en un control de tràn-
sit que la policia havia muntat a la 
C-28, a Naut Aran. Els agents van 
indicar al conductor que s’aturés 
al voral. El vehicle va reduir la ve-
locitat i, un cop va arribar a l’altu-
ra dels agents, va accelerar brus-
cament, segons els Mossos. De 
fet, els agents van haver d’apar-
tar-se de la trajectòria per evitar 
ser atropellats. El agents van ini-
ciar un seguiment del vehicle fins 
que van aconseguir aturar-lo poc 
després. Tot i la resistència del 
conductor, se’l va detenir. Té an-
tecedents i va passar diumenge a 
disposició judicial. 

D’altra banda, dissabte dia 16 
a la nit una patrulla va localitzar 
un vehicle accidentat a l’LV-2003, 
al terme dels Alamús. El conduc-
tor estava il·lès, però presentava 
signes evidents de trobar-se sota 
els efectes de begudes alcohòli-
ques. Els agents van efectuar la 
prova d’alcoholèmia al conductor, 
que va donar un resultat positiu 

FOTO: Mossos / Els dos motoristes, enxampats en el control de velocitat dels Mossos d’Esquadra

Els Mossos van enxampar diumenge dos moto-
ristes circulant a més de 200 km/h per la C-13 a 
Camarasa, a més del doble de la velocitat perme-
sa. Els agents van detectar dues motocicletes, en 
un espai de temps d’un segon de diferència, que 

circulaven concretament a 215 km/h i 206 km/h, 
en un tram de via on la velocitat màxima perme-
sa és 90 km/h. Els Mossos van denunciar penal-
ment els dos conductors, de 27 i 35 anys, veïns de 
Bell-lloc i Mollerussa (Pla d’Urgell).

Enxampats dos motoristes a més de 200 km/h a la 
C-13, al terme de Camarasa, més del doble del permès

Un incendi 
afecta uns 
2.000 metres 
quadrats a 
Conca de Dalt

Ferits lleus 
en sengles 
sinistres a 
Albesa i Pobla 
de Segur

Un incendi va afectar ahir una 
superficie d’uns 2.000 metres 
quadrats, cremant 500 metres 
quadrats de palla, al nucli de 
Pessonada, pertanyent a Con-
ca de Dalt. En aquest sentit, els 
serveis d’emergències van ser 
alertats a les 15.00 hores que 
un foc estava cremant unes ba-
les de palla. Ràpidament, es va 
activar el corresponent proto-
col d’extinció d’incendis i fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
un total de cinc dotacions dels 
Bombers. D’aquesta manera, a 
les 17.00 hores els efectius el 
donaven per extingit.

Una persona va resultar ahir 
ferida lleu quan el vehicle que 
conduïa va patir una sortida de 
via al quilòmetre 2 de l’ING-12, 
al terme municipal d’Albesa. 
El sinistre es va registrar a les 
00.04 hores i la persona ferida 
va ser traslladada a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida pel 
SEM. A més, a les 10.28 hores 
va haver-hi un altre accident, 
en aquesta ocasió entre dos 
turismes que van xocar quan 
circulaven pel quilòmetre 208 
de l’N-260, a la Pobla de Segur. 
Una persona va resultar ferida 
lleu per fuetada cervical.
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de 0,56 mg d’alcohol per litre d’ai-
re expirat. També va donar positi-
va en THC a la prova indiciària de 
detecció de substàncies estupe-
faents. Va quedar detingut com a 
presumpte autor de dos delictes 

contra la seguretat del trànsit, per 
circular sota els efectes de begu-
des alcohòliques i de substàncies 
estupefaents. Finalment, en una 
altra actuació, els Mossos van de-
tenir un home de 24 anys com a 

presumpte autor dels delictes de 
negativa a sotmetre’s a la prova 
de detecció alcohòlica i conduir 
sota l’efecte de substàncies es-
tupefaents, en un control situat a 
l’N-II, a Fondarella.

Els Agents Rurals van denunciar 
a la Pobla de Segur un pescador 
furtiu que pescava amb esquer 
no autoritzat i havia sacrificat tres 
truites en una zona de pesca lliu-
re sense mort. A més, els mem-
bres del cos li van comissar la ca-
nya i les truites. Per altra banda, 
també a l’estany d’Ivars i Vila-sa-
na van denunciar dos pescadors i 
van fer comisos.

Sancions a furtius 
a la Pobla de 
Segur i l’estany 
d’Ivars i Vila-sana

FOTO: A. R. / Moment de les denuncies a l’estany d’Ivars i Vila-sana

Un camioner va resultar ahir fe-
rit de caràcter greu quan el vehí-
cle de gran tonatge que conduïa 
va bolcar a l’N-230, concreta-
ment al quilòmetre 116, al ter-
me municipal del Pont de Suert. 
En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser informats 
a les a les 14.34 hores i fins al 
lloc es van desplaçar els Bom-
bers, els Mossos i el Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM). 
L’home va ser traslladat en heli-
còpter a l’Hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida. Per altra ban-
da, a les 13.47 hores, un camió 
va patir una sortida de via quan 
circulava pel quilòmetre 138 de 
la C-53, al seu pas per Bellcai-
re d’Urgell. En aquesta ocasió, 
el camioner va resultar ferit de 
caràcter lleu.

Un camioner resulta ferit 
greu en bolcar el camió 
a l’N-230, al Pont de Suert
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El Canal d’Urgell tindrà a finals 
de juny llest l’avantprojecte de 
modernització de l’àrea regable
L’estudi el redacta ara Infraestructures.cat i 
abarca un total de 72.000 hectàrees
Avui dia de Sant Josep 
comença oficialment la 
campanya de reg al Canal, 
que aquesta temporada 
està garantida al 100% per 
les importants reserves 
d’aigua als pantans de Rialb 
i Oliana.

Mollerussa
CARME QUINTANA
A finals d’aquest mes de juny es-
tarà enllestit l’avantprojecte de 
modernització de tota l’àrea re-
gable del Canal d’Urgell, una su-
perfície que abarca unes 72.000 
hectàrees, segons va informar 
ahir el president de la comunitat 
de regants, Amadeu Ros.

L’estudi està sent elaborant en 
aquests moments per l’empresa 
pública de la Generalitat Infraes-
tructures.cat per encàrrec del De-
partament d’Agricultura.

La modernització busca que 
els regants substitueixin l’actual 
reg a manta o per inundació per 
reg més sostenible i eficient com 

l’aspersió o goteig.
Es calcula que en aquests mo-

ments solament un 10% de la 
superfície regable del Canal està 
ja modernitzada. La resta rega a 
manta.

Avui dia de Sant Josep és tra-
dicionalment el dia que arrenca 

la campanya de reg en aquest 
Canal, si bé aquest any s’avançat 
uns dies. De totes maneres, serà 
a partir d’avui i donat que de mo-
ment no plou que la campanya 
de reg s’iniciarà amb força a la 
Plana de Lleida. Segons explica el 
president de la comunitat de re-

gants del Canal d’Urgell, Amadeu 
Ros, ara és temps de regar bàsi-
cament blat, panís i els arbres re-
cent plantats. Per al mes que ve 
es començaran a regar els arbres 
fruiters.

CAMPANYA GARANTIDA AL 
100%

Els regants del Canal d’Urgell 
enguany no han de patir gens per 
la campanya ja que “està garanti-
da al 100%”, segons Ros, gràcies 
a les importants reserves d’aigua 
que hi ha actualment als embas-
saments de Rialb i Oliana.

A les reserves actuals em-
magatzemades als pantans cal 
sumar l’aigua que procedirà del 
desgel i la pressumible arribada 
de les pluges aquesta primavera.

En els propers dies si no plou a 
la Plana de Lleida es preveu que 
hi hagi una forta demanda d’ai-
gua de reg en diferents comar-
ques, per la qual cosa s’haurà de 
dotar de més capacitat al canal 
principal.

ERC presenta 
el llibre de 
Junqueras a 
Cervera
La sala d’exposicions de l’es-
glésia de Sant Joan Degollat de 
Cervera va acollir la presenta-
ció del llibre “Oriol Junqueras. 
Fins que siguem lliures” en un 
acte organitzat per la secció 
local d’Esquerra Republicana 
de Catalunya de Cervera i l’edi-
torial Ara Llibres. L’acte acabà 
amb l’Estaca de Lluís Llach.

Almacelles 
veu excessiu 
el preu del 
pàrquing      
de l’Arnau
L’Ajuntament d’Almacelles  va 
expressar ahir la seva queixa 
pel preu “excessiu” de l’apar-
cament de l’Hospital Arnau de 
Vilanova. Segons l’Ajuntament, 
“és notori el malestar entre 
molts usuaris d’aquest centre 
mèdic de referència a les co-
marques de Ponent”. L’Ajun-
tament d’Almacelles ha estat 
l’únic ajuntament en fer avi-
nent aquesta queixa a través 
d’una moció que va ser àmplia-
ment recolzada el 25 de gener 
de 2007, un any abans que es 
posés en marxa l’aparcament.

FOTO:  O.Bosch (ACN)/ El Canal al seu pas per la ciutat de Mollerussa
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El centre històric de Tremp va 
acollir el passat dissabte l’acte 
de presentació del Mes de la 
Poesia al Pallars Jussà, que or-
ganitza l’Ajuntament de Tremp 
a partir de la col·laboració entre 
el seu projecte de dinamització 
comercial i la Biblioteca Pública 
Maria Barbal. 

L’acte va consistir en una 
passejada poètica pel nucli de 
la ciutat, en el decurs de la qual 
es van recitar alguns dels poe-
mes exposats als aparadors de 
Tremp. Així, una seixantena de 
persones van poder fer un tast 
dels poemes que formen part 
del volum Poemes de comerç.

Tremp acull 
l’acte central  
del mes de 
la poesia a la 
comarca del 
Pallars Jussà 

EDICTE 

Assumpte: REFORMA BAR  CAFETERIA  COTA 2200 DE BAQUEIRA.- 

La Junta de Govern Local de data 7 de març de 2019,  per UNANIMITAT 
dels membres assistents acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la sol•licitud de la llicència d’obres de 
MAJORS DE REFORMA DEL BAR-RESTAURANT SITUAT A LA 
COTA 2200 DE L’ESTACIÓ D’ESQUÍ DE BAQUEIRA BERET, situat a 
Disseminat Baqueira, núm. 16 de Baqueira, amb referència cadastral 
208590200CH32G0001KW, a BAQUEIRA BERET, SA.
Segon.- De conformitat amb l’article 48 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, el projecte podrà rebre l’aprovació prèvia  
per part de l’Ajuntament, fer l’exposició pública del document complet del 
període d’un mes i sol·licitant i incorporant els informes dels organismes 
competents.
Caldrà incorporar les condicions que resultin dels informes anteriors.
Tercer.- Donar trasllat de la documentació al Servei Territorial d’Urbanisme 
i sol·licitar els informes sectorials pertinents.
Un cop obtinguda l’autorització en sòl no urbanitzable, si és el cas amb 
caràcter PREVI a la concessió de la llicència d’obres caldrà presentar:
 - Projecte Executiu, visat
 - Estudi de Seguretat i Salut, visat
 - Assumeix de Direcció d’Obra, visat
 - Assumeix de Direcció d’Execució d’obra, visat
 - Designació de Coordinació de Seguretat i Salut, visat
 - Control de Qualitat, visat
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació inicial al BOP de la província, al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Naut Aran i a la pàgina web www.
nautaran.org i al periòdic La Mañana.
Cinquè.- Notificar aquest acord a BAQUEIRA BERET, SA.

Salardu, Naut Aran, 11 de març de  2019
L’Alcalde
Cèsar  Ruiz-Canela Nieto 

Ajuntament 
de Naut Aran
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