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Enxampen un conductor begut a Sant
Jordi Desvalls circulant amb tres rodes
 Els Mossos van atrapar un altre home que es va saltar un control i que conduïa molt ebri i sota els efectes de les drogues
ST. JORDI DESVALLS/VILOBÍ D’ONYAR | E.B.

Els Mossos d’Esquadra en dues
actuacions fetes el mateix dia van
enxampar diumenge un conductor que circulava amb només tres
rodes al vehicle i a més, anava
begut, a Sant Jordi Desvalls. En l’altra actuació, els agents de Trànsit
també van atrapar un altre home
que es va saltar un control policial
i després d’una persecució i fer-li
les proves corresponents va donar
positiu per conduir tant sota els
efectes de l’alcohol com de les
drogues.
El primer del casos es remunta
al voltant de tres quarts de set del
matí de diumenge passat quan
els Mossos van rebre diferents
trucades que alertaven d’un cotxe
que circulava sense una de les rodes davanteres, per la carretera NII a Medinyà i en sentit nord.
Els agents de l’Àrea Regional de
Trànsit de Girona van localitzar el
vehicle al quilòmetre 6 de la carretera GI-633, al terme municipal
de Sant Jordi Desvalls i van ob-

LA XIFRA

0,79 MG/LITRE
Triplicant la taxa d’alcoholèmia
El conductor enxampat a Vilobí va
donar un resultat positiu de 0,79 mg
d’alcohol per litre d’aire expirat, més
de tres vegades per sobre del màxim
permès, que en aquest cas era de
0,25 mg/l. A més, a la prova de detecció de drogues va donar un resultat positiu per consum de cocaïna i
amfetamines.

El jove, que conduïa amb
només tres rodes, es va negar
que se li fessin els tests
d’alcoholèmia i de drogues

servar que el vehicle circulava arrossegant els baixos del motor.
Un cop aturat el turisme, els policies van comprovar que el conDIARI DE GIRONA

El president de “La Caixa” i de l’Obra Social, Isidre Fainé, amb un infant.

Més de 240.000 gironins
es beneﬁcien de projectes
de l’Obra Social “La Caixa”
GIRONA | DdG

Un total de 242.157 gironins es
van beneﬁciar l’any passat de l’Obra Social “La Caixa” a través de
1.667 activitats destinades, sobretot, a impulsar l’ocupació, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, el suport a l’educació i el foment de l’envelliment saludable.
L’entitat va informar ahir que, en
el darrer any, va impulsar 569
oportunitats laborals per a persones en risc d’exclusió, va promoure el paper actiu de 37.313 persones grans, va donar suport a l’educació de 37.912 joves estudiants
a través del programa eduCaixa i

va afavorir la interculturalitat i la
cohesió social de 1.631 participants del programa d’integració
social. En un altre àmbit, l’Obra Social també va destacar que va oferir 270 habitatges de lloguer per a
famílies amb rendes baixes. El paquet d’actuacions destacades també inclou els projectes d’acció social descentralitzada, a la qual el
2013 van concedir 408 ajudes valorades en 526.502 euros.
Durant l’exercici anterior, l’entitat va consolidar els seus programes socials a Girona dirigits a
cobrir mancances especialment
urgents.

ductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes
de les begudes alcohòliques.
Li van voler fer la prova d’alcoholèmia, però el conductor s’hi va
negar reiteradament. Per aquest
motiu, els agents van denunciar
penalment un jove de 23 anys,
que és veí de Sant Pere Pescador i
de nacionalitat romanesa. Li van
imputar un delicte contra la seguretat del trànsit per negar-se a realitzar les proves de detecció d’alcohol i drogues amb símptomes
evidents. El conductor va comparèixer el 19 de maig al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de
Girona i va quedar en llibertat
amb càrrecs.
Atrapat begut i drogat
El mateix dia, els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit van detenir un jove 25 anys, de
nacionalitat espanyola i veí de
Santa Coloma de Farners, com a
presumpte autor de dos delictes
contra la seguretat viària: un per

El centre de Mifas
a Riudellots rep la
consellera Munté

conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, i un segon delicte, per conducció temerària. A
més, també se li va imputar un tercer delicte per resistència i desobediència greu als agents de l’autoritat.
I és que els Mossos de Trànsit estaven fent un control preventiu
d’alcoholèmia i drogues el diumenge passat a la cruïlla de les carreteres N-II i GI-555, al terme municipal de Sils i cap a les set del matí
l’agent encarregat de la selecció
dels cotxes, va ordenar al conductor d’un vehicle que s’aturés al
control. El conductor, que no va fer
cas de les indicacions, va augmentar la velocitat del vehicle i es
va incorporar a la N-II en sentit
nord.
Una patrulla va començar a perseguir el cotxe i va observar com el
turisme fugitiu feia diversos avançaments temeraris, posant en perill les persones que circulaven
en sentit contrari. Després de circular per la carretera N-II, el vehi-

cle es va desviar cap a l’Eix Transversal –la C-25. Allà se’l va poder
aturar a l’altura del terme municipal de Vilobí d’Onyar, al punt quilomètric 235.
Els agents li van fer la prova d’alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat positiu de 0,79 mg
d’alcohol per litre d’aire expirat,
més de tres vegades per sobre del
màxim permès, que en aquest cas
era de 0,25 mg/l. A més, a la prova de detecció de drogues va donar un resultat positiu per consum
de cocaïna i amfetamines.
El conductor va quedar detingut
acusat de conduir temeràriament,
sota els efectes de l’alcohol i les drogues. A més, també se li va imputar un delicte de resistència i desobediència greu als agents de l’autoritat. El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 19 de
maig a disposició judicial al jutjat
d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el
qual el va deixar en llibertat amb
càrrecs.
MARC MARTÍ

 LA CONSELLERA DE BENESTAR
SOCIAL I FAMÍLIA de la Generalitat,
Neus Munté, va visitar ahir al matí el
centre ocupacional de la Fundació
Mifas a Riudellots de la Selva. A
Munté la va acompanyar la directora
dels Serveis Territorials del mateix
Departament a Girona, Montserrat
Roura, qui també és l’alcaldessa de
Riudellots. Durant la seva estada al
centre, a més de conèixer les
instal·lacions i el funcionament del
centre, la consellera també va
intercanviar impressions amb els
seus usuaris.

L’escola Vilagran
de Salt visita
Diari de Girona
 UN GRUP D’ALUMNES DE
TERCER CURS D’ESO DEL
COL·LEGI VILAGRAN de Salt van
visitar ahir la redacció de Diari de
Girona, a la plaça Catalunya.
D’aquesta manera, els estudiants
van poder conèixer de primera mà el
funcionament del diari i veure’n les
instal·lacions. Els nois i les noies
d’aquest centre educatiu privat
concertat van visitar la redacció, van
rebre explicacions sobre el procés
de treball que s’hi segueix i van
descobrir alguns aspectes del seu
funcionament.
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