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Vista aèria del Palau d’Anglesola, on van ocórrer els fets.

D.ll.

redAcció
❘ el palau ❘ Segona persecució dels 
Mossos d’Esquadra en tres dies 
d’un conductor que fuig al Pla 
d’Urgell. Després del que va ser 
arrestat dimarts passat al sal-
tar-se un control a Mollerussa 
(vegeu SEGRE de dimecres), la 
policia catalana va denunciar 
penalment la matinada d’ahir 
un altre conductor que també va 
fer cas omís de les indicacions 
policials i va acabar dins d’un 
canal al Palau d’Anglesola. L’in-
fractor, un veí d’Arbeca de 29 
anys, va haver de ser rescatat 
pels Bombers i va ser evacuat 
a l’hospital Arnau de Vilanova 
amb ferides lleus.

Els fets van tenir lloc cap a 
les 4.00 hores quan una dotació 
policial que estava patrullant 
pel Palau, on se celebrava una 
festa al pavelló, va donar l’alto 
a un vehicle al carrer Pou Nou. 
El conductor es va negar a sot-
metre’s al test d’alcohol i dro-
gues i va fugir, iniciant-se una 
persecució.

 El vehicle, un turisme Nis-
san Almera, va sortir diver-
ses vegades de la via fins que 
finalment va acabar estavellat 
dins del canal. El conductor va 
quedar atrapat en el vehicle. 
A més d’altres patrulles dels 
Mossos, al lloc també van acu-
dir els Bombers de la Genera-
litat i ambulàncies del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 

Un conductor ebri fuig i acaba  
dins del canal al Palau d’Anglesola
Va ocórrer ahir a la matinada i va haver de ser rescatat pels Bombers || Veí d’Arbeca 
i de 29 anys, va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova amb ferides lleus

successos trànsit

El conductor va patir ferides de 
caràcter lleu i va ser evacuat a 
l’hospital Arnau de Vilanova.

Acumula diverses infraccions
L’home va ser denunciat pe-

nalment per diversos delictes 
contra la seguretat en el trànsit 
(conducció temerària, conduir 
en estat ebri i negar-se a sotme-
tre’s al test d’alcoholèmia) i de-

sobediència a l’autoritat. Segons 
sembla, el conductor acumula 
diverses infraccions anteriors.

D’altra banda, val a recordar 
que els Mossos d’Esquadra van 
arrestar dimarts a la matinada 
a Mollerussa un jove de vint-i-
cinc anys per conduir ebri, dro-
gat i sense carnet. Es va saltar 
un control de trànsit i va acabar 
amagant-se a casa d’una cone-

guda. A més, la dona va ser im-
putada per un delicte d’atemptat 
a l’autoritat perquè va agredir 
un agent d’un cop al cap amb 
un bat de beisbol. Pròxims a la 
dona van afirmar que va con-
fondre l’agent amb l’individu 
que volia accedir a casa seua. I 
a mitjans del mes de novembre, 
un policia local de Mollerussa va 
ser atropellat per un conductor.

Incendi en una 
casa de Montoliu 
de Lleida

bombers

❘ montoliu ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van acudir ahir a 
la tarda a Montoliu de Lleida 
al ser alertats d’un incendi en 
una casa. El foc es va decla-
rar a les 16.40 hores i es va 
originar a la xemeneia d’un 
domicili del carrer Salvador 
Espriu. En el dispositiu van 
participar tres dotacions. El 
foc només va afectar l’interi-
or de la xemeneia i no es va 
propagar. 

D’altra banda, un incendi 
va cremar un quadre elèc-
tric ahir a la matinada en un 
immoble del carrer Esports 
a Anglesola.

Accidents a 
Balaguer,  
Talarn i Biosca

trànsit

❘ balaguer ❘ Un vehicle va sor-
tir de la via ahir cap a les 
14.00 hores a la carretera C-
26 al seu pas per Balaguer, 
segons van informar els 
Bombers de la Generalitat. 
a la C-13, a Talarn, un cotxe 
va xocar contra un arbre a 
les 16.43 hores. Una persona 
va resultar ferida de caràc-
ter lleu. Posteriorment, a les 
19.00 hores, un turisme va 
xocar contra un senglar a la 
carretera C-451 a Biosca. Els 
dos ocupants van resultar il-
lesos. En el punt de l’accident 
hi havia boira densa.

bombers incendi
bombers artesa De segre

Un foc calcina un turisme en un paratge d’Alòs de Balaguer
❘ alòs De balaguer ❘ Els Bombers 
de la Generalitat van acudir 
ahir al matí a Alòs de Balaguer 
al ser alertats d’un incendi en 
un vehicle. 

Van rebre l’avís a les 11.43 
hores i el cotxe va cremar al 
paratge del barranc del Tor-
rent, al costat d’una font, i va 
quedar totalment calcinat. Se-

gons sembla, es tracta d’un ve-
hicle abandonat. Al servei van 
acudir quatre dotacions dels 
parcs de Balaguer i d’Artesa 
de Segre.

muntanya emergències
pompièrs D’aran

el rescat es va fer en helicòpter.

Els Pompièrs rescaten un 
excursionista perdut a Aran
❘ vielha ❘ Els Pompièrs d’Aran van 
rescatar ahir un excursionista 
perdut en un barranc de la ri-
bera d’Aiguamòg. El dispositiu 
es va iniciar al migdia i es va 
activar un helicòpter, que va 
localitzar el senderista. Se’l va 
poder extreure del barranc amb 

la grua de l’aeronau al tractar-se 
d’una zona de molt difícil accés 
i el van traslladar fins a una zo-
na segura. Val a recordar que, 
des de l’1 de gener, el Conselh 
Generau d’Aran ha assumit la 
competència íntegra de la gestió 
de les emergències.
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➜repartint il·lusió galeria

societat

El tortell endolceix la jornada
Les pastisseries es van omplir de clients per comprar aquest pastís

Cues per comprar les tradicionals postres del dia de reis a la pastisseria Fa de Pardinyes.

jorDi EchEvarria

redaCCió
❘ LLEiDa ❘ La majoria de taules 
dels lleidatans van ser presi-
dides ahir pel tradicional tor-
tell de Reis. Per això, les pastis-
series es van omplir de clients 
que van anar a comprar les 
tradicionals postres per cele-

brar aquesta data tan assenya-
lada. Aquest any, a diferència 
d’altres, moltes famílies van 
ser menys previsores i van ad-
quirir aquest pastís a última 
hora, un fet que va obligar els 
rebosters a treballar sense pa-
rar en alguns casos des de pri-

meres hores de la matinada. 
Els més demanats van ser un 
any més els de nata i el preu 
va rondar els 35 euros el quilo.

Les pastisseries consultades 
per aquest diari van assegurar 
que el nivell de vendes va ser 
similar al del 2022.

ajuntamEnt D’aLcarràs

Una de les carrosses de la cavalcada de dijous d’alcarràs.
ajuntamEnt DE viLaLLEr

Vilaller es va bolcar en l’arribada dels reis Mags.
ajuntamEnt DE viLa-sana

L’esperada rebuda de Ses Majestats a Vila-sana.
ajuntamEnt DE trEmp

La cavalcada a Tremp, dijous a la nit.

av baLàfia

els reis van visitar una residència de Balàfia.

ajuntamEnt DE puigvErD DE LLEiDa

Ses Majestats van entregar els regals a Puigverd.

Melcior, gaspar i Baltasar, amb els nens de rialp, que esperaven els regals amb il·lusió.

EDgar aLDana
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