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Detenen el conductor ebri que 
va deixar crític un ciclista després 
d/ envestir-lo a Albatàrrec i va fugir 
L'home, de 35 anys i veí de Lleida, va donar positiu amb una . 
taxa penal a la prova d'alco·holèmia i tenia el pe-rmís suspès 
El ciclista és un jove de 28 
anys que va ser evacuat en 
estar molt greu a l'Hospital 
Arnau de Vilanova. El 
detingut és un home de 35 
anys que, a banda de donar 
positiu, tenia el permís de 
conduir suspès. 

Lleida 
REDACCIÓ 

localitzar amagat sota unes bran
ques a la partida dels Canals de 
Lleida, prop del domicili del titu
lar. 

El vehicle presentava un fort 
cop al lateral dret. La policia va 
anar al domicili del titular del ve
hicle i van detenir al suposat con
ductor del vehicle en el moment 
de l'accident com a presumpte 
autor d'un delicte de lesions per 
imprudència greu, conduir sota 
els efectes de les begudes alco
hòliques, omissió del deure de 
socors i abandonament del lloc 
de l'accident. 
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Les carreteres 
lleidatanes 
regi~tren dos 
atropellaments 
en cinc dies 

Les carreteres de la demar
cació de Lleida han registrat 
dos atropellaments de greu 
consideració en només cinc 
dies. Cal recordar que diven
dres, dos motoristes, de 41 
i 39 anys, van morir després 
de ser atropellats per un 
conductor begut i drogat al 
quilòmetre 2 de I'A-22 i que 
després de l'accident va fu
gir del lloc dels fets. El cau
sant del sinistre mortal, un 
home de 38 anys i veí de la 
capital del Segrià, ha ingres
sat a presó sense fiança. 

Els Mossos d'Esquadra la matina
da de dijous un veí de Lleida, de 
35 anys i nacionalitat romanesa, 
com a presumpte responsable de 
l'atropellament a un ciclista, que 
va ser traslladat en estat molt 
greu a l'Hospital Arnau de Vilano
va. Els fets van tenir lloc dimecres 
cap a les 19.30 hores al quilò
metre 4,6 de la C-230a, al terme 
d'Albatàrrec (Segrià) i a poca dis
tància del barri de la Bordeta de 
Lleida quan un vehicle va envestir 
un ciclista i va fugar-se del lloc. 
Els Mossos van poder identificar 
el vehicle que va causar l'accident 
i, poc després, una patrulla el va 

El ciclista, de 28 anys i veí de 
Solsona, va ser evacuat en estat 
molt greu a l'Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida. Van actuar al 
lloc dels fets efectius dels Mossos 
d'Esquadra, dels Bombers de la 
Generalitat i del Sistema d'Emer
gències Mèdiques (SEM). El de
tingut passarà probablement 
avui a disposició judicial davant 
del jutjat d'instrucció en funcions 
de guàrdia de Lleida. 

FOTO: Mossos / Imatge del vehicle implicàt en l'accident del ciclista 

Els Agents Rurals rescaten 
més de 5.000 truites i altres 
espècies al Pallars Jussà 
Han estat alliberades al riu Noguera Pallaresa 
Els Agents Rurals, personal de la 
central de ENGIE Espanya i socie
tats de pescadors han rescatat 
3.787 truites, 1.247 crancs autòc
tons, 18 barbs vermells i 15 llops 
de riu del canal de la central hi
droelèctrica de Sossís, al Pallars 
Jussà, zona classificada com a re
serva genètica de truites. _ 

Aquests rescats es van fer la 
setmana passada, i les espècies 
adultes van ser retornades al riu 
Noguera Pallaresa. Els alevins es 
van traslladar als centres d'aie-

vinatge gestionats pel Consell 
Comarcal del Pallars Jussà junta
ment amb les Societats de pesca
dors locals. Aquesta actuació for
ma part d'un salvament de peixos 
que han de fer els concessionaris 
d'aigües per salvaguardar les es
pècies que puguin quedar atrapa
des quan es fan buidatges. 

ENGIE Espanya va destacar 
que aquest salvament d'exem
plars és el més important de tots 
els autoritzats l'Agència Catalana 
de l'Aigua, tant pel nombre d'es-

pècies rescatades com per la pu
resa d'aquestes. 

D'aquest any destaca el nom
bre de crancs rescatats, ja que es 
tracta d'una zona en la qual els 
Agents Rurals estan treballant en 
la reintroducció d'aquesta espè
cie que pràcticament havia des
aparegut. Aquesta pràctica de 
protecció ambiental es porta rea
litzant des de fa més de 20 anys 
com a part de les tasques de con
servació i el manteniment de la 
Central Hidroelèctrica de Sossís. 

Ferit després 
de patir una 
sortida de 
via a Bellvís 
Una persona va resultar feri
da ahir en patir una sortida 
amb el vehicle que conduïa al 
quilòmetre 4 de la carretera 
LV-331, al terme municipal de 
Bellvís. Emergències va rebre 
l'avís a les 6.52 hores i segons 
van informar els Bombers, el 
conductor va poder sortir pel 
seu propi peu, però va se( eva
cuat a l'Arnau de Vilanova. 

El judici a 
l'exalcalde 
d~lcarràs per 
l'I-O, dilluns 
El judici a l'exalcalde d'Alcarràs 
(Segrià), Miquel Serra, acusat 
de desobediència per col·labo
rar suposadament en el referèn
dum de 1'1-0, que es va suspen
dre perquè un guàrdia civil volia 
declarar des de la comandància, 
finalment se celebrarà aquest 
pròxim dilluns 27 de setembre .a 
partir de les 9.30 hores al penal 
3 de Lleida. 

·------------------------------------------------------
Ahnacelles licita les obres per ampliar la 
residència d'avis i la vorera de l'Av. Diputació 
Almacelles ha licitat de nou dues obres que havien quedat paralitza
des per la pandèmia. Es tracta de l'ampliació de la residència d'avis i 
de la vorera del marge dret de l'avinguda Diputació. Les actuacions 
tenen un pressupost de 300.000 i 47.000 euros, respectivament. 
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