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Un ferit greu 
en un xoc 
frontal entre 
dos cotxes a la 
C-13, a Talarn
Una persona va resultar ahir 
ferida greu en un xoc frontal 
entre dos turismes al quilò-
metre 91 de la C-13, a Talarn. 
De fet, va ser traslladada en 
helicòpter a l’Hospital Arnau 
de Vilanova. A més, també va 
haver-hi un ferit de caràcter 
menys greu i un lleu, trasllats a 
l’Hospital de Tremp. Emergèn-
cies va ser alertada del sinistre 
a les 17.07 hores i es van per-
sonar els Bombers, el SEM i 
els Mossos. La carretera es va 
tallar i van haver-hi entre un i 
dos quilòmetres de cues. Per 
altra banda, a l’Avinguda Vall 
d’Aran d’Alcoletge cinc perso-
nes ser ferides lleus en un xoc 
entre dos vehicles, a Organyà 
un motorista de 71 anys va ser 
rescatat d’una pista forestal de 
la Vall de Cabó en patir un acci-
dent i una luxació d’espatlla i a 
l’L-311, a Tarroja de Segarra, un 
motorista va resultar ferit lleu 
en un xoc amb un tractor.

Tallen un tram del 
Passeig de  Ronda 
per un sanejament 
de façana
La Guàrdia Urbana va haver de 
tallar un tram del Passeig de 
Ronda, des de Plaça Europa, 
per un sanejament de façana 
que van fer els Bombers de la 
Generalitat, en un edifici situat 
el número 171. En aquest sen-
tit, els serveis d’emergències 
van ser alertats a les 11.52 ho-
res i el tall es va haver de fer per 
tal de poder desplegar el vehi-
cle amb escala dels Bombers.

Quatre contenidors 
queden calcinats a 
Tàrrega, Balaguer i 
Bell-lloc d’Urgell

Els Bombers de la Generali-
tat van apagar entre la nit del 
dissabte i la matinada d’ahir 
diumenge fins a quatre conte-
nidors que s’estaven cremant 
a les localitats de Tàrrega, Ba-
laguer i Bell-lloc d’Urgell. De 
fet, en aquest últim municipi 
els efectius del cos van haver 
d’apagar dos, un a les 00.50 ho-
res i un altre a la 1.33 hores. 

Una burilla podria ser la causa de 
l’espectacular incendi de Maials 
que ha cremat 27,35 hectàrees
Els Bombers van treballar tota la matinada de 
diumenge i a la tarda van aconseguir controlar el foc
Maials
REDACCIÓ
L’incendi forestal declarat el dis-
sabte a Maials va quedar ahir 
controlat a les 16.18 hores, se-
gons van informar els Bombers. 
El foc va cremar 27,35 hectàrees 
(26,75 hectàrees de vegetació fo-
restal, 0,26 hectàrees agrícoles i 
0,35 hectàrees d’urbana, segons 
Agents Rurals) i va obligar a acti-
var fins a 45 dotacions del cos de 
Bombers el dissabte i 36 el diu-
menge, a banda d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra, els Agents 
Rurals i el SEM, que van traslla-
dar una ambulància amb caràcter 
preventiu. Per la seva part, fonts 
dels Agents Rurals van descartar 
que la causa de l’incendi fos una 
roda de camió localitzada a un 
voral de la carretera, com s’apun-
tava inicialment, i es treballa amb 
la hipòtesi que es tracta d’una 
negligència, probablement una 
burilla llençada des d’un vehicle. 
Després de confirmar que no hi 
havia cap punt calent i que s’ha-
via pogut controlat el perímetre 
es va donar el foc per controlat.

Els serveis d’emergències van 
rebre l’avís a les 17.50 hores del 
dissabte i hi van treballar fins a 45 
dotacions. En un inici es va tallar 
el trànsit a la carretera C-12, que 
es va reobrir ahir a les 11.00 ho-
res. El mateix dissabte a mitjanit 
el cos va donar per estabilitzat.

L’alcalde de Maials, David Ma-
sot, va explicar que l’incendi no 

havia afectat cap habitatge del 
municipi perquè s’havia originat 
a uns sis quilòmetres de distància 
del poble, en direcció Flix, a ban-
da i banda de la C-12. Va ser en 
un bosc de pi i matoll i Masot va 
reconèixer que temien que pas-
sés. “Sempre hem tingut por per-
què aquesta zona és molt bosco-
sa i enguany ens ha tocat”, va dir.

Per altra banda, els efectius 
del cos van apagar petits incen-
dis a Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, un 
pal elèctric en flames a Lleida i a 
Espot. De la mateixa manera, a la 
zona de Malpartit de Torrefarrera 
es van cremar 5.000 metres qua-
drats d’un camp de blat.

FOTO: Tony Alcántara / Imatge d’una part de la superfície total de l’incendi que es va iniciar dissabte

FOTO: T. A. / Descarten que la causa de l’incendi fos un roda trobada

Una hectàrea de 
matolls es crema en 
l’incendi del Turó 
de la Seu Vella
Una hectàrea de matolls es va 
cremar en l’incendi que va te-
nir lloc la nit de dissabte al tos-
sal del Turó de la Seu Vella de 
Lleida. Es van desplaçar quatre 
dotacions dels Bombers en re-
bre l’avís a les 22.09 hores. A 
les 23.00 hores el foc estava es-
tabilitzar i a les 00.45 hores es 
donava per extingit. FOTO: Tony Alcántara / Imatge de la superfície afectada en l’incendi del Turó de la Seu Vella de Lleida
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