
Els Bombers realitzen a Lleida 
137 serveis al medi natural entre 
el mes de gener i el 15 de juliol
Des del GRAE adverteixen que molta gent s’informa de les activitats 
a través d’Internet sense tenir en compte una preparació mínima
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’època d’estiu anima a molta 
gent a fer excursions i activitats 
al medi natural. Això hauria de 
comportar una preparació prè-
via, tenir uns coneixements i, fins 
i tot, adaptar la sortida a les per-
sones que hi participen. Però no 
tothom ho té en compte i cada 
any el Grup d’Actuacions Espe-
cials (GRAE) dels Bombers de la 
Generalitat han de fer nombro-
sos serveis de rescatat i evacua-
ció. Enguany, des de l’1 de gener 
fins al 15 de juliol, a la demarca-
ció de Lleida s’ha realitzat un to-
tal de 137 serveis, una xifra força 
elevada tenint en compte que a 
Catalunya s’han fet 664.

El sergent del GRAE, Francesc 
Farré, explica que “actualment 
estem notant un repunt en les 
sortides que fem”, tot i que du-
rant el mateix període de l’any 
passat van haver-hi també 137 
serveis i al 2016 es van registrar 
151. El motiu principal és que “la 
societat té més informació al seu 
abast d’activitats que es fan al 
medi natural. Això també impli-
ca que a qualsevol problema tru-
quin al servei d’emergències per 
alertar de la seva situació. De fet, 
aquesta tendència és molt evi-
dent a la muntanya, on cada cop 
son més freqüents les alertes, tot 
i no ser urgents”, puntualitza.

Segons les dades, entre l’1 de 
gener i el  15 de juliol, a la Val 
d’Aran és on més serveis es van 
realitzar, amb 49 (d’aquests, 41 
van ser rescats de muntanya, 7 
recerques de persones perdudes 
i un rescat en medi fluvial). A con-

tinuació trobem el Pallars Sobirà, 
amb 26 actuacions de les quals 21 
rescats de muntanya; l’Alta Riba-
gorça (22); Alt Urgell (10), Pallars 
Jussà (9); Noguera (8); Segrià (7); 
Garrigues (2); Urgell (2); Segarra 
(1), i Pla d’Urgell (1). Farré tam-

bé argumenta que “les empre-
ses ofereixen activitats al medi 
natural que són atractives, però 
la gent també troba informació 
a Internet i a les xarxes socials”. 
Per aquesta raó, assenyala que 
“ha d’haver-hi una preparació 

mínima i no pensar que no exis-
teixen riscos, tot i que es tingui 
la percepció que és una activitat 
senzilla”. Així, primer de tot “s’ha 
de tenir sentit comú” i posterior-
ment “s’ha de pensar en les 3Q: 
Què, qui i quan/on”. Això vol dir 
que s’ha de planificar l’activitat, 
l’itinerari que se seguirà, l’equi-
pament i el desnivell, i tenir en 

compte el nivell dels participants 
(sent conscient que els nens i les 
persones grans són mes febles). 

També s’han de preveure les 
condicions meteorològiques i, 
paral·lelament, el tipus de ro-
ba necessària. Finalment, tenir 
coneixements i formació és fo-
namental, ja que és bàsic saber 
llegir mapes o portar una equipa-
ció adequada per a qualsevol cir-
cumstància. “El nivell de prepa-
ració personal ha d’anar d’acord 
amb l’activitat que es realitzarà i 
s’han de tenir en compte tots els 
aspectes relacionats”, conclou.

S’ha de pensar 
què es farà, qui 
ho realitzarà i 

quan i on 

FOTO: Bombers / Moment d’un dels rescats realitzat pels membres del GRAE aquest any 2018
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Un persona va resultar ferida 
greu i dos van ser lleus en un ac-
cident entre dos turismes a les 
5.53 hores, al quilòmetre 495 
de l’A-2, a Bellpuig. A més, un 
dels cotxes van quedar bolcat 
i el ferit greu va ser traslladat a 
l’Hospital Arnau de Vilanova. Per 
altra banda, a les 7.44 hores va 
haver-hi un altre sinistre, però 

sense ferits, a L-303, a Ossó de 
Sió; a les 7.57 hores dos cotxes 
van xocar a L-200, a Puiggròs, i 
un home de 71 anys va resultar 
ferit de caràcter menys greu; a 
l’N-230, a Pont de Suert, un do-
na va patir ferides en un sinistre, 
i a les 17.27 hores, a la C-13, a 
Llavorsí va haver-hi un ferit lleu 
en un altre accident.

Una persona resultar ferida 
greu en un xoc entre dos 
cotxes a l’A-2, a Bellpuig

Els membres dels GRAE dels 
Bombers de la Generalitat van 
concloure ahir amb èxit el rescat 
de cinc nens i dos monitors que 
es va iniciar la nit de dissabte. En 
aquest sentit, a les 20.34 hores 
els serveis d’emergències eren 
alertats que un grup format per 
cinc nens i dos monitors s’havien 
perdut a Lladorré quan es dirigi-

en cap al refugi de Pleta del Prat. 
De fet, la trucada la va fer un dels 
adults i va manifestar que tots els 
integrants anaven equipats per 
passar la nit a l’exterior i, a més, 
tenien aliments. Ràpidament 
es va activar un helicòpter, però 
aquest no els va trobar i amb 
l’ocàs va haver de tornar a la ba-
se. Posteriorment, dues dotaci-

ons del GRAE els van trobar i, tot i 
confirmar que estaven en perfec-
tes condicions, van decidir passar 
la nit juntament amb els menors i 
els monitors. A les 7.12 hores, es 
va prendre la decisió de traslladar 
els integrants en helicòpter des 
del punt on es trobaven fins a Ta-
vascan. Així, aquest mitjà aeri va 
fer un total de quatre viatges. 

Per altra banda, un helicòp-
ter amb membres dels GRAE de 
Bombers va rescatar ahir, a les 
19.00 hores, un escalador acci-
dentat a Camarasa. L’home va ser 
traslladat a l’Hospital Arnau de 
Vilanova en estat menys greu.

Rescaten sans i estalvis cinc 
nens i dos monitors perduts 
durant la nit a Lladorré
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Els Agents Rurals van recollir un 
cigonya que estava ferida, pre-
sumptament per la col·lisió amb 
uns cables d’alta tensió, a Vallfo-
gona de Balaguer. En aquest sen-
tit, els membres del cos van indi-
car que l’au va ser trobada gràcies 
a l’avís d’un pagès. Així, l’animal 
va ser traslladat al Centre de Fau-
na de Vallcalent.

Recullen una 
cigonya ferida 
a Vallfogona 
de Balaguer

FOTO: Agents Rurals / Moment en què recullen la cigonya ferida

La Paeria obre l’àrea de gossos 
dels Jardins Jaume Magre
Incorpora 5 jocs d’agility per l’exercici dels animals
Lleida
REDACCIÓ
L’Ajuntament de Lleida va obrir 
aquest cap de setmana l’àrea de 
gossos dedicada als Jardins Jau-
me Magre. Una superfície de 625 
metres quadrats, que havia estat 
reivindicada pels veïns i que és 
fruit del procés participatiu de la 
ciutadania del darrer exercici.

Aquesta és la tercera àrea que 
la Paeria dedica a l’esbarjo dels 
animals de companyia. Anterior-
ment havien entrat en funcio-
nament la del parc de Santa Ce-
cília i la de la Plaça Maria Mercè 
Marçal, a Cappont. Malgrat ser la 
tercera, és la primera que incor-
pora fins a cinc jocs d’agility (salt 
d’alçada, recorregut...) per l’exer-
cici físic dels gossos.

L’àrea de gossos dels Jardins 
Jaume Magre, pressupostada 
amb menys de 50.000 euros, 
compta amb una caixa de drenat-

ge amb reg, per sanejar la zona 
que poden embrutar els animals. 
També disposa d’abeurador per 
a gossos, bancs, papereres i font 
pública i, donades les caracterís-

tiques de la zona, té possibilitats 
de ser ampliable.

El tinent d’alcalde i regidor de 
l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sosteni-
bilitat, Fèlix Larrosa, en fer públic 

la posada en marxa d’aquesta zo-
na d’esbarjo per a gossos, va dir 
que la Paeria també vetlla per la 
millora del benestar dels animals 
de companyia. 

FOTO: Paeria / La zona, de 625 metres quadrats, també disposa d’abeurador per a gossos

Cremen fustes i 
deixalles en una 
casa abandonada 
a Guissona

Els Bombers van extingir el dis-
sabte per la nit un incendi que 
es va originar en l’interior d’una 
casa abandonada que es troba 
a l’Avinguda Verge del Claus-
tre de Guissona. Els serveis 
d’emergències van ser alertats 
de la incidència a les 20.22 ho-
res i fins al lloc es va desplaçar 
una dotació del cos. El foc va 
cremar fustes i deixalles.

Retiren uns vidres 
a punt de caure del 
carrer Magistrat 
Saura de Tremp
Els Bombers de la Generalitat 
van retirar ahir uns vidres que 
estaven a punt de caure d’una 
edifici situat al carrer Magistrat 
Saura de Tremp. En aquest sen-
tit, els serveis d’emergències 
van ser alertats a les 16.42 ho-
res que els citats vidres podrien 
caure i causar ferits. Així, els 
Bombers els van retirar.

Els membres del cos d’Agents 
Rurals van alliberar ahir un ali-
got a Solsona, segons van infor-
mar a través de les xarxes so-
cials. De fet, també va explicar 
que aquest alliberament es va 
produir amb motiu de la cele-
bració de la desena edició de la 
Setmana del Medi Ambient re-
alitzada a la localitat.

Els Agents 
Rurals alliberen 
un aligot 
a Solsona

L’aligot amb el membre del cos

FOTO: Agents Rurals
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