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leS clauS

Tres conductors detinguts. Els Mossos han detingut tres conduc-
tors acusats d’un delicte d’homicidi imprudent en accidents a Martinet 
(ciclista), Torres de Segre (vianant) i Lleida (vianant).

Autovia A-2. L’A-2 és la via lleidatana que ha registrat més accidents 
mortals amb cinc morts, la xifra més alta de la dècada, que ha duplicat 
la mitjana dels últims anys.

Dispositiu. Els Mossos faran un total de 46 controls aquesta matinada 
a les carreteres catalanes.

Dilluns passat va morir a lleida una dona atropellada per un conductor drogat i que es va escapar.

iTMAr fAbrEgAT

a. guerrero / l. garcía
❘ LLEiDA ❘ Els atropellaments mor-
tals s’han disparat aquest any 
a les comarques de Lleida amb 
cinc víctimes, quatre vianants i 
un ciclista. Es tracta d’uns regis-
tres als quals no s’arribava des 
de l’any 2016, quan hi va haver 
sis casos. Els dos últims atrope-
llaments s’han produït aquest 
desembre i amb tot just cinc di-
es de diferència. Es tracta de la 
veïna d’Arbeca de 84 anys que 
va morir el 18 al ser atropella-
da per un camió i la dona de 79 
anys que va ser envestida el 23 
a l’avinguda Pinyana de la ciutat 
de Lleida per un conductor dro-
gat i que es va donar a la fuga (el 
jutge de guàrdia en va decretar 
l’ingrés a la presó). Els altres dos 

vianants que van morir en sen-
gles atropellaments, un home 
de 92 anys i una dona de 89, 
van morir al març en accidents 
a Vilanova de la Barca i Torres 
de Segre, respectivament. En 
aquest últim, el conductor va 
ser arrestat al donar positiu en 
drogues. Els Mossos també van 
arrestar al març el conductor 
d’un totterreny que va atrope-
llar un ciclista a l’N-260 a Mar-
tinet. El xòfer va envair el carril 
contrari.

Set motoristes
En total, a falta de la jornada 

d’avui per tancar l’exercici, un 
total de 36 persones han mort 
aquest any d’accident de trànsit 
a Lleida, una menys que el 2018. 

Els atropellaments mortals a Lleida 
es disparen el 2019 amb 5 víctimes
Des del 2016 no hi havia una xifra tan elevada de vianants i ciclistes morts || Aquest 
any han perdut la vida 36 persones en accidents, una menys que el 2018

trànsit balanç

El 2017, hi va haver 40 vícti-
mes i el 2016 es van registrar 
30 morts, la xifra més baixa en 
dècades. 

Per tipologia de vehicles, val 
a destacar que set accidents 

mortals han estat de motoris-
tes, cosa que representa vora 
el 20% del total dels sinistres. 
D’altra banda, l’autovia A-2 és 
la que s’ha cobrat més vides amb 
cinc morts, el pitjor any de l’úl-

xifreS a ponent
La xifra més baixa en 
mortalitat en dècades es va 
registrar el 2016, amb 30 
morts a la carretera

tima dècada i el doble de la seua 
mitjana.

Controls per la nit de Cap d’Any
D’altra banda, els Mossos 

practicaran aquesta matina-
da un total de 46 controls i 
macrocontrols a les principals 
carreteres catalanes, en què es 
desplegaran més de 200 agents. 
Així ho va anunciar ahir el con-
seller d’Interior, Miquel Buch, 
que va afegir que en les últimes 
nits de Cap d’Any entre un 6 i un 
8% de tests d’alcohol i drogues 
han donat positius. Buch va de-
manar prudència als conductors 
i va remarcar que “l’única taxa 
d’alcoholèmia segura és 0,0%. 
Alcohol i drogues són incompa-
tibles amb conduir”.

Els Agents Rurals decomissen 28 ocells  
capturats amb gàbies trampa a Cervera

fauna inspeccions

Vista de les quatre gàbies trampa detectades a cervera.

reDacció
❘ cErvErA ❘ Els Agents Rurals van 
detectar la setmana passada 
quatre gàbies trampa prepara-
des per atrapar ocells de petites 
dimensions a la zona d’horts de 
Cervera. En l’actuació, els Ru-
rals van decomissar un total de 
28 ocells fringíl·lids per captu-
ra i tinença sense autorització 
administrativa.

Així mateix, durant el con-
trol de batudes de caça major 
a la comarca del Pallars Jussà, 

els Agents Rurals van denunci-
ar tres caçadors per no portar 
peces de roba reflectores que 
ajuden a prevenir accidents, 
tal com estableix la normativa. 
Així mateix, se’ls va decomis-
sar tres rifles de caça. En total, 
durant la setmana passada els 
Rurals van portar a terme 236 
inspeccions i nou denúncies de 
caça a tot Catalunya.

A través dels comptes a les 
xarxes socials, el cos mediam-
biental de la Generalitat insta la 

ciutadania a respectar el medi 
natural davant de l’augment de 
les sortides durant els dies de 
vacances nadalenques. Entre 
les recomanacions, els Agents 
Rurals insten els excursionis-
tes a no tirar escombraries ni 
rebutjos. 

També reclamen als que va-
gin amb el seu gos que portin 
l’animal lligat. Així mateix, re-
corden que no s’ha de molestar 
els animals i que s’ha de deixar 
pas als vehicles agrícoles.

AgEnTS rurALS

Convocatòria per 
a 25 places de 
subinspector  
de Bombers

emergències

❘ bArcELonA ❘ El DOGC va pu-
blicar ahir la convocatòria 
per incorporar 25 noves pla-
ces de la categoria de subins-
pector del cos de Bombers de 
la Generalitat. El termini per 
presentar sol·licituds comen-
ça avui i s’allargarà fins al 
pròxim 29 de gener. Un any 
després del desplegament del 
Projecte Bombers 2025, un 
total de 150 aspirants ja han 
iniciat el període de pràcti-
ques i està prevista la seua 
incorporació el mes de maig. 
Així mateix, el proper 8 de 
gener 250 aspirants a Bom-
bers iniciaran el curs bàsic 
de formació i el passat 23 de 
desembre es va fer pública la 
convocatòria de 250 noves 
places.

Persecució  
d’un conductor 
ebri i drogat  
a Andorra

trànsit

❘ AnDorrA LA vELLA ❘ La policia 
andorrana va detenir dijous 
un home de trenta anys des-
prés d’una persecució pels 
carrers d’Andorra la Vella 
i d’Escaldes. Una patrulla 
va reconèixer el conductor, 
conegut per tenir el carnet 
suspès, i va intentar donar-li 
l’alto, moment en què el xò-
fer va iniciar la fuga a gran 
velocitat saltant-se diversos 
controls a la capital andor-
rana, Escaldes-Engordany i 
Encamp. Al ser interceptat, 
també va donar positiu en 
consum d’alcohol i drogues. 
Està acusat dels delictes de 
conducció temerària, contra 
l’administració de Justícia i 
contra la funció pública.
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La senyora

Teresa Font Boixadera
Que morí cristianament el dia 29 de desembre del 2019  
als 107 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
(E.P.R.)

Els actes del funeral i enterrament tindran lloc avui dimarts, dia 31, a les 10 h  
del matí, a l’església de Tudela de Segre.

Sala de vetlla: Sala A, Tanatori Artesa de Segre, C/ Les Monges.

Artesa de Segre, 31 de desembre del 2019

La família

Sarroca - Tomàs
Agraïm de tot cor totes i cadascuna de les mostres d’afecte 

i de dol que hem rebut per la pèrdua del nostre estimat

 
Esteve Sarroca i Capell

 
Moltíssimes gràcies

 Lleida, 31 de desembre del 2019

El senyor

Joan Jové Ayats
Vidu de Maria Carme Bota García i d’Isabel Rodríguez Fernández
Ha mort cristianament als 85 anys.
(E.P.R.)

Els seus fills, Jordi i Enric; filles polítiques, Maria Àngels i Magda; néts, Òscar, 
Eduard, Joana, Marina i Sílvia; germans, Federico i María Carmen; cunyats,  
Joan, Paquita, Neus i Maria Àngels, nebots, cosins i família tota us agraeixen  
les mostres de condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.
 
La cerimònia tindrà lloc avui dimarts, dia 31, a les 16 hores a la sala ecumènica 
del Tanatori Jardí de La Lleidatana.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada. s/n, Sala 7
Lleida, 31 de desembre del 2019

La señora

Susana Pérez Ballarín
Ha fallecido cristianamente, el 29 de diciembre de 2019
a los 99 años.
(E.P.D.)

Sus hermanos, Teresa y Antonio (†); hermana políticam, Edurne; sobrinos, 
Antxon, Elena, Okalo, Carlota y Maddi, y demás familia.

Comunican a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida y les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar 
hoy martes, día 31, a las 11 horas en la iglesia parroquial de Sant Martí.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 9 Lleida, 31 de diciembre de 2019

❘ maDriD ❘ Demà, 1 de gener, 
comencen a finançar-se amb 
càrrec al sistema públic di-
versos medicaments per 
deixar de fumar, per la qual 
cosa les més de 22.000 far-
màcies espanyoles han ofert 
la seua col·laboració per con-
tribuir en la deshabituació 
tabàquica.

El consell general de Col-
legis Oficials de Farmacèu-
tics (Cgcof) ofereix a les ad-
ministracions una proposta 
de col·laboració per facilitar, 
a banda de la correcta dis-
pensació dels medicaments i 
tasques d’informació i educa-
ció sanitària, la identificació 
de la persona fumadora i la 

derivació al metge en el cas 
de complir els requisits esta-
blerts, així com el seguiment 
del tractament. 

El finançament d’aquests 
medicaments es farà només 
sota determinades condici-
ons, destacant entre aquestes 
la motivació de la persona i 
l’actuació dels professionals 
sanitaris. A fi d’assolir l’èxit 
i optimitzar els recursos in-
vertits, des del Cgcof indi-
quen que és important que 
“el sistema sanitari aprofiti 
tots els professionals i esta-
bliments sanitaris, incloses 
les farmàcies, per les quals 
cada dia passen 2,3 milions 
de ciutadans”.

a partir de demà es 
financen medicaments 
per deixar de fumar

salut tabaquisme

Tres anys                    
de presó per 
modificar nadons 
genèticament

jutjats

❘ Pequín ❘ El científic xinès 
He Jiankui, que va saltar 
a la fama a nivell mundial 
a finals del 2018 a l’afir-
mar que havia aconseguit 
crear nadons manipulats 
genèticament per resistir 
el VIH, va ser condemnat 
ahir a tres anys de presó 
pel seu experiment. He Ji-
ankui haurà de pagar una 
multa de 3 milions de iuans 
(430.000 dòlars, 384.000 
euros) després que un tribu-
nal de Shenzhen el declarés 
culpable d’editar de forma 
il·legal gens dels embrions 
amb finalitats reproducti-
ves. De l’experiment van 
nàixer, segons va informar, 
tres nadons modificats ge-
nèticament el 2018.

Firmes per salvar              
el Ninot de Tremp
❘ TremP ❘ Veïns de Tremp han 
iniciat una recollida de fir-
mes per salvar la celebració 
de l’Aixecada del Ninot del 
28 de desembre. Aquesta 
tradició es remunta a més 
de quatre dècades i es porta 
a terme de la mà del grup 
La Casa del Sol i consisteix 
a penjar una llufa gegant 
del campanar. 

El mal estat del temple 
posa en perill la seguretat 
dels voluntaris que pugen 
per penjar la llufa i l’entitat 
no pot garantir la continuï-
tat de l’acte.

Sardanes a Alfés per 
rebre l’any nou
❘ alfés ❘ Alfés celebrarà la 
novena Ballada de la Boira 
demà, dia 1 de gener, a les 
8.15 hores del matí a l’er-
mita de Sant Salvador, per 
rebre l’any nou.

mor una de les àvies de lleida
teresa Font, de 107 anys, mor a artesa de segre || Nascuda a 
Tudela, els últims dinou anys havia viscut a la residència

obituari gent gran

❘ arTesa De segre ❘ Teresa Font Boi-
xadera, de 107 anys d’edat, va 
morir diumenge a la matinada 
a la residència municipal d’Ar-
tesa de Segre, gestionada pel 
Centre Geriàtric del Pirineu 
des del 1998. Teresa Font era 
una de les dones més longeves 
de Lleida i durant els últims 19 
anys havia viscut i compartit 

les seues experiències al centre 
geriàtric. S’havia convertit en 
un emblema de la residència i 
cuidadors i treballadors van 
lamentar ahir la seua pèrdua 
i van expressar les seues con-
dolences. Va nàixer a Tudela 
de Segre el 1912. El centre li 
va retre homenatge quan va 
complir 100 anys.

inforesiDencias

Teresa Font.
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