Detenen un conductor per circular més de 9
quilòmetres en direcció contrària per l'A-2
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Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir ahir, un home de 30
anys, de nacionalitat espanyola i veí de Salt (Gironès), com a presumpte autor d'un delicte contra
la seguretat viària, per originar un greu risc per a la circulació i per negar-se a sotmetre's a les
proves d'alcohol després d'accidentar-se.
Els fets van passar cap a un quart de vuit del matí d'ahir quan diversos usuaris de la via van alertar
que hi havia un turisme que circulava en direcció contrària per l'autovia A-2, dins del municipi de
Caldes de Malavella.
Diverses patrulles de mossos s'hi van dirigir, mentre rebien informacions que el cotxe s'havia
accidentat contra una tanca metàl·lica però havia continuat la marxa. Finalment, els agents van
localitzar el turisme aturat en direcció contrària al peatge d'accés de l'autopista AP-7, al terme
municipal de Fornells de la Selva (Gironès).
Els policies van comprovar que el conductor, que estava il·lès, presentava símptomes evidents de
trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. Per això, després d'identificar-lo van voler
fer-li la prova d'alcoholèmia, però es va negar reiteradament.
Mentrestant una altra patrulla, que inspeccionava la via, va trobar la tanca danyada i la porta del
turisme a uns cinc quilòmetres del punt on es trobava el cotxe. Uns metres més enllà també van
trobar el pneumàtic davanter del mateix vehicle.
Per aquest motiu, se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per
conduir originant un greu risc per la circulació i per negar-se a sotmetre's a les proves.
El detingut, que no tenia antecedents, ha passat avui a disposició judicial davant del jutjat
d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.
El mateix dia, unes hores més tard, els agents de la Policia de la Generalitat ? Mossos d'Esquadra
de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van denunciar penalment un home de 18 anys, de
nacionalitat espanyola i veí de Taradell (Osona), com a presumpte autor de dos delictes contra la
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seguretat viària: per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i sense haver obtingut mai el
permís de conduir.
Els fets van passar cap a un quart d'onze del matí, al punt quilomètric 35 de l'AP-7, al terme
municipal de Garrigàs, quan ens van alertar que el conductor d'un turisme que havia accedit a
l'àrea de servei no estaria en condicions de conduir.
Gràcies a la col·laboració ciutadana, els mossos van localitzar al conductor quan volia tornar a
agafar el cotxe per incorporar-se novament a l'autopista.
Després d'identificar-lo, els mossos van veure que no disposava de cap permís de conduir i en
veure els símptomes que presentava li van fer la prova d'alcoholèmia. L'home va donar un resultat
positiu de 0.79 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de cinc vegades per sobre del límit màxim
permès en aquests casos, que és de 0.15 mg/l.
Per aquest motiu, se li van imputar dos delictes contra la seguretat viària.
El denunciat, que no tenia antecedents, va quedar citat i compareixerà davant del jutjat d'instrucció
en funcions de guàrdia de Figueres quan sigui requerit.
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