
Ferits lleus a 
Vallfogona 
de Balaguer i 
Torres de Segre
Una persona va resultar ahir 
ferida de caràcter lleu en un 
accident de trànsit que va te-
nir lloc al Camí dels Arcs de 
Vallfogona de Balaguer. De 
la mateixa manera, una altre 
persona també va resultar 
ferida lleu en patir una sortida 
de via quan circulava per una 
pista forestal al terme munici-
pal de Torres de Segre.

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un total de qua-
tre incendis a la demarcació de 
Lleida. En aquest sentit, a Prei-
xens es van cremar un total de 
500 metres quadrats de matolls. 
A més, tant a Miralcamp com 
a Mollerussa sengles incendis 
van afectar una superfície total 
de 2.500 metres quadrats de 
matolls. Finalment, també es 
va produir un petit foc al terme 
municipal d’Arbeca.

Incendis a Preixens, 
Arbeca, Miralcamp 
i Mollerussa

Xerrada a Ivars d’Urgell
El monjo de Montserrat P.Bernabé Dalmau oferí divendres a Ivars 
d’Urgell una conferència sobre la figura del Pare Ireneu Segarra 
i Malla, que dirigí la Escolania més de 40 anys. /FOTO:  Xavier Coll

La Guàrdia Civil denuncia 
acampades il·legals a la Reserva 
Nacional de Caça de Boumort
Coincideixen amb les restriccions per la brama del cérvol

La Pobla de Segur
REDACCIÓ
La Guàrdia Civil va realitzar 3 de-
núncies per acampades il·legals 
dins de la Reserva Nacional de 
Caça de Boumort (RNCB) i 2 per 
accés motoritzat en espais natu-
rals de protecció especial. 

De fet, cal esmentar que 
aquestes actuacions responen a 
les noves restriccions implanta-
des recentment, del 15 de setem-
bre al 15 d’octubre, coincidint 
amb l’època de la brama del cér-
vol. Entre les mesures aprovades 
es limita el trànsit motoritzat a un 
sector i, a més, està prohibit allu-
nyar-se caminant de les pistes fo-
restals. 

En aquest sentit, els agents del 
Seprona va realitzar les denúnci-
es, el passat dissabte dia 22, als 
responsables d’una acampada 
il·legal formada per tres tendes 
de campanya i un vehicle moto-

FOTO: Seprona / Imatge del vehicle denunciat al paratge Coll de la Creu

ritzat  al paratge conegut com Coll 
de la Creu, al municipi de Conca 
de Dalt, al Pallars Jussà. Paral·le-
lament, el mateix dia, els agents 
del cos de la Guàrdia Civil també 
va denunciar un vehicle que havia 

accedit al pantà de Sant Antoni. 
Aquestes denúncies que es 

van dur a terme van ser remes-
ses al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.
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Crida al voluntariat 
pel projecte de 
reforç educatiu de 
Càritas Val d’Aran
Càritas Val d’Aran ha iniciat una 
nova campanya de recerca de vo-
luntaris  que vulguin fer l’acom-
panyament educatiu. Aquest 
projecte pretén acompanyar els 
alumnes a adquirir hàbits d’estu-
di, cercar motivacions en els con-
tinguts i facilitar-los un espai ade-
quat per fer els deures i que els 
permeti relacionar-se amb nens i 
nenes de la seva edat.

Un jove de Tàrrega de 26 anys va 
morir diumenge a la tarda fent 
barranquisme al barranc d’Eris-
te, a Benasc (Osca). Segons el 
grup de rescats de muntanya de 
la Guàrdia Civil de Benasc, al jo-
ve se li va quedar atrapat un peu 
en una pedra després de saltar 
en una tolla. El corrent d’aigua 
li va impedir incorporar-se i les 

persones que anaven amb ell no 
podien arribar al lloc on es tro-
bava perquè l’espuma produïda 
per la caiguda no en permetia 
la visibilitat. La Guàrdia Civil va 
mobilitzar un helicòpter fins al 
lloc dels fets amb especialistes 
de muntanya i també un metge. 
Finalment, no es va poder fer res 
per salvar-li la vida.

Mor un jove de Tàrrega 
de 26 anys mentre feia 
barranquisme a Benasc

FOTO: Guàrdia Civil / Lloc on el cos sense vida va ser rescatat

rcolomina
Resaltado
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