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Imatge dels accidents que es van registrar a l’autovia A-2 a la Granyanella (esquerra) i a Sort, on la ferida va ser traslladada en helicòpter a l’Arnau (dreta).

CARMINA MARSIÑACH ACN

A. GUERRERO
❘ BELL-LLOC ❘ Les carreteres de les
comarques de Lleida van viure
ahir una jornada amb sinistrali-
tat. Un total de sis persones van
resultar ferides, tres de les quals
greument. L’autoviaA-2 va re-
gistrar dos accidents que es van
produir en menys de dos hores
de diferència i amb un balanç de
quatre persones de més de 75
anys ferides, una d’elles amb
pronòstic greu.

El primer accident va tindre

lloc a les 11.55 hores a Bell-lloc
d’Urgell. Per causes que es des-
coneixen, un vehicle que viatja-
va en sentit Barcelona va prota-
gonitzar una espectacular sorti-
da de via a l’interior de la mit-
jana. El turisme es va arrossegar
prop d’uns 100 metres i va aca-
bar bolcant. Un dels ocupants,
una dona d’uns 75 anys i veïna
de Barcelona, hi va quedar atra-
pada. L’altre ferit, de la mateixa
edat i també de Barcelona, va
resultar lleument ferit. Els bom-

bers van tardar gairebé una ho-
ra, fins a les 12.44 hores, a po-
der treure-la de l’interior.Tots
dos van ser evacuats en ambu-
lància pel SEM a l’HospitalAr-
nau deVilanova. L’altre accident
de laA-2 va tindre lloc una ho-
ra i mitja després, concretament
a les 13.27 a la Granyanella, a
la Segarra. Un turisme amb dos
ocupants va sortir de via en di-
recció a Lleida. El vehicle tam-
bé va bolcar. Els ferits, de 87 i
84 anys, van resultar lleument

ferits i van ser traslladats al CAP
deTàrrega per ser atesos.

A la tarda, dos persones més
van resultar greument ferides en
carreteres del Pallars. Un jove
de 19 anys va ser evacuat en he-
licòpter a l’Arnau després que
el seu vehicle sortís de via a Iso-
na. Poc després, una dona de 55
anys també va ser evacuada en
helicòpter al centre lleidatà des-
prés d’una altra sortida de via a
Sort. Els altres tres ocupants van
resultar il·lesos.

Quatre ferits en dos accidents a la
A-2 i dos en carreteres del Pallars
Dos dones, de 75 i 55 anys, i un jove de 19, amb pronòstic greu

TRÀNSITSINISTRALITAT

SINISTRES

Bell-lloc
❚ A les 11.55 hores, un vehicle
que viatjava en direcció a Barce-
lona va sortir de la via per l’inte-
rior de la mitjana. Dos persones
van resultar ferides. Els bombers
van tardar 50 minuts a poder
treure una dona del cotxe.

Granyanella
❚ Un turisme va sortir de la via i
va acabar bolcant a les 13.27 ho-
res. Dos persones, de 87 i 84
anys, van resultar lleument feri-
des i van ser ateses al CAP deTàr-
rega.

Isona i Sort
❚ Un jove de 19 anys va acabar
greument ferit a Isona. Una dona
de 55 presentava ferides menys
greus a Sort.

SUCCESSOSACCIDENT
ITMAR FABREGAT

Els operaris de la funerària van retirar el cos.

Troben el cadàver d’un home de
70 anys en una séquia a Torres
❘ TORRES DE SEGRE ❘ El cos sense vi-
da d’un veí de Lleida de 70 anys
va ser trobat ahir al matí en una
séquia aTorres de Segre. El ca-
dàver el va trobar un vigilant de
la comunitat de regants de la po-
blació. Segons sembla, l’home,
veí del barri de Cappont de Llei-

da, va desaparèixer dimecres
passat. L’home hauria caigut al
canal de Seròs entre Cappont i
la Bordeta i l’aigua n’hauria ar-
rossegat el cos fins aTorres de
Segre. La unitat subaquàtica dels
Mossos d’Esquadra va retirar el
cadàver.

Rescaten en
helicòpter
una ferida a
SantMaurici

SUCCESSOS

❘ ESPOT ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van rescatar ahir una
excursionista de 51 anys que
va caure als voltants del llac
de Sant Maurici. L’incident
va tindre lloc a les 09.28 ho-
res, quan els Bombers de la
Generalitat van rebre l’avís
que una persona havia cai-
gut i tenia un fort cop al cap.
La dona va ser traslladada en
helicòpter a l’Hospital de
Tremp, on estava ingressada
al tancament d’aquesta edi-
ció.

El 2 d’agost, els Bombers
de la Generalitat van resca-
tar un grup de deu excursio-
nistes que es van desorien-
tar, quatre dels quals estaven
ferits, quan efectuaven una
travessia entre l’estany de So-
liguera i el refugi de la Ple-
ta del Prat.

La policia
d’Andorra
decomissa tabac
de contraban

SANCIONS

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La policia
d’Andorra ha imposat dos ex-
pedients sancionadors per
contraban de tabac a la dua-
na. En la primera interven-
ció a la duana entre França
iAndorra es va imposar una
sanció de 1.286 euros a un
conductor que transportava
650 paquets de tabac. En la
segona intervenció es va in-
terceptar un veí de la Seu
d’Urgell que transportava uns
3.000 paquets valorats en
4.620 euros. Els agents el van
localitzar a l’altura del coll
de la Gallina. La policia
d’Andorra li va decomissar
el tabac, li va immobilitzar el
vehicle (un Nissan Patrol) i
el va sancionar amb 4.620
euros. Les dos actuacions van
tindre lloc a finals del mes de
juliol.

Dos desallotjats
per un incendi
en un habitatge
d’Agramunt

EMERGÈNCIES

❘AGRAMUNT ❘ Els Bombers de la
Generalitat van haver de des-
allotjar preventivament ahir
al matí dos veïns d’Agramunt
després de l’incendi que es
va originar al seu habitatge.
Els bombers van rebre un
avís del foc a les 11.28 hores
al número 18 del carrerAs-
gous. Quatre dotacions del
bombers es van desplaçar
fins al lloc del sinistre. Les
flames van calcinar la cuina
completament.A més, el fum
va afectar la resta de l’habi-
tatge. Els bombers van donar
per controlat l’incendi cap
a les 13.00 hores i van con-
tinuar treballant en la venti-
lació de l’immoble, l’estruc-
tura del qual no va resultar
afectada. S’ha de destacar
que cap persona va resultar
ferida.

Rosendo Manrique
Resaltado


