
Un desfibril·lador, causant 
que els comandaments dels 
vehicles no funcionin a Sort
Els tècnics van determinar que la freqüència de 
l’aparell extern automàtic actuava com a inhibidor
Sort
MARTA LLUVICH (ACN)
Tècnics del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la In-
formació de la Generalitat van 
localitzar la causa per la qual co-
mandaments a distància d’alguns 
vehicles no funcionessin en una 
determinada zona de la localita 
de Sort. Un desfibril·lador extern 
automàtic, conegut popularment 
com a DEA, ubicat a l’avinguda 
Comtes de Pallars, actuava com 
a inhibidor de comandaments 
de vehicles i portes automàti-
ques que utilitzaven la mateixa 
freqüència, comuna en coman-
daments de turismes. Coincideix 
en el temps la instal·lació del des-
fibril·lador a la façana de l’antiga 
oficina de turisme municipal amb 
els primers casos de comanda-
ments que deixaven de funcionar. 
D’aquesta manera, es va posar fi 
a una qüestió que tenia als veïns 
de Sort encuriosits.

Aquest DEA es va deixar inope-
ratiu i caldrà veure si presentava 
alguna avaria donat que al mateix 
municipi de Sort n’hi ha altres i 
no originen cap classe de proble-
ma, com també a la resta del país 
que n’hi ha milers.

La majoria de conductors es 
trobaven que no podien tancar 
ni obrir el vehicle amb els co-
mandaments, però a més alguns 

FOTO: M. Ll.  (ACN) / Un tècnic del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb el DEA

pocs s’havien trobat que no po-
dien engegar el cotxe. En aquest 
cas la solució implicava avisar una 
grua que desplaces el vehicle uns 
metres més lluny on ja no actua-
va aquest inhibidor de freqüènci-
es i així poder-lo tornar a engegar 
amb normalitat.

Cal recordar que els Desfibril-

ladors Externs Automàtics (DEA) 
són aparells segurs i efectius que 
permeten realitzar una descàr-
rega elèctrica sobre el cor d’una 
persona en aturada cardiorespi-
ratòria (és el que es coneix com 
a desfibril·lar) minuts abans que 
arribi l’ajut professional. De fet, 
la disponibilitat d’un DEA en un 

espai públic o en qualsevol enti-
tat, empresa, establiment, ser-
vei o domicili particular i la seva 
utilització abans de l’arribada del 
Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), s’associa amb gairebé el 
doble de supervivència davant 
d’una aturada cardíaca extrahos-
pitalària (ACR).
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Primer Ple del 
Consell del Segrià 
des de la seva 
constitució
El Ple del Consell Comarcal del 
Segrià –constituït el passat juli-
ol– es reuneix avui a les 11.00 
hores. Entre els ordres del dia 
destaca l’aprovació d’un con-
veni amb l’Ajuntament d’Alcar-
ràs per al desenvolupament 
del servei de primera acollida. 
Aquest servei està dedicat a les 
persones immigrades i també a 
aquelles que han retornat a Ca-
talunya.

Tremp reviu 
la Revolta de 
1719 per primer 
cop i amb èxit 
de públic

El municipi de Tremp es va ves-
tir d’època el passat dimarts 
per a celebrar –per primera 
vegada– els actes de comme-
moració de la Revolta de 1719. 
La jornada va començar amb 
la conferència “1719: La Revol-
ta de Tremp i la Derogació del 
Decret de Nova Planta” a càr-
rec d’Àngel Casals, catedràtic 
de la Universitat de Barcelona. 
Aquesta es va celebrar a l’Epi-
centre, un auditori que va que-
dar petit per a acollir el gran 
nombre d’assistents. Durant 
l’acte, presentat per l’historia-
dor Pau Castell es van destacar 
els paral·lelismes entre aquests 
fets i l’època actual. La jornada 
va continuar amb teatre i un 
sopar popular.

Foto: Aj. Tremp

EDICTE, aprovació definitiva de la 
reparcel•lació voluntària del PAU-13 SS2.
 En data de 25 de juliol s’ha 
signat el Decret de l’Alcaldia número 2019-
0124, que ha resolt l’aprovació definitiva de 
la  reparcel•lació de PAU-13 SS-2 (tramitada 
en l’expedient número 8/2018).
Amb la present es fa pública la part 
resolutiva del decret signat:
1. Aprovar la innecessarietat de constituir 
junta de compensació pel desenvolupament 
del “SS2 PAU-13 del planejament municipal”.
2. Aprovar definitivament el projecte de 
reparcel•lació voluntària del “SS2 PAU-13 
del planejament municipal” d’acord amb 
els documents públics atorgats tal i com 
consta en els antecedents i amb la correcció 
d’errades materials advertides respecte de 
la darrera escriptura pública (Notaria: P. 
Gómez Clavería. Complementària, número 
3878, data de 26-06-2019).
3. Acceptar formalment incorporar al 
patrimoni municipal els terrenys que 
corresponen als vials de l’àmbit.
4. Publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris de 
major divulgació en l’àmbit municipal, en 
el tauler d’anuncis i en el web municipal 
i notificar els acords adoptats a tots els 
interessats.
La resolució està publicada al tauler 
municipal  i a la seu electrònica municipal.
Contra la present resolució, que esgota la 
via administrativa, podeu interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat, en el termini d’un mes des del 
dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació, i contra la desestimació del 
recurs, podreu recórrer davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa en el termini de 
dos mesos de la desestimació expressa 
o de sis mesos des de la desestimació 
presumpta. No obstant això, i amb caràcter 
alternatiu, podreu interposar qualsevol altre 
recurs que cregueu convenient. 

Ajuntament de 
Torres de Segre
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Els Bombers ja han fet 
fins al 31 de juliol un 
total de 151 rescats 
a la província de Lleida
Demanen precaució a la muntanya 
malgrat que la tendència és a la baixa
Lleida
REDACCIÓ / ACN
Els Bombers de la Generalitat han 
realitzat, entre l’1 de gener i el 31 
de juliol, un total de 151 rescats 
al medi natural a la demarcació 
de Lleida, segons les xifres facili-
tades ahir pel cos. De fet, la Val 
d’Aran va ser la província on més 
hi van haver-hi, amb 55 (45 van 
ser rescats de muntanya), segui-
da del Pallars Sobirà (27), la No-
guera (15), Alta Ribagorça (15), 
Pallars Jussà (14), Alt Urgell (10), 
Solsonès (7), Urgell (4), Segarra 
(2) i Segrià (2). Pel que fa a tot Ca-
talunya, els rescats efectuats van 
a la baixa per primera vegada des 
del 2016, ja que es van realitzar 
699, un 7% menys que a la matei-
xa data de l’any anterior. 

No obstant això, els Bombers 
fan una crida a la prevenció i in-
sisteixen en la importància d’anar 
perfectament equipats i preparar 
la ruta prèviament. A hores d’ara, 
va explicar ahir Alfons Esterlich, 
sergent de la Unitat Tècnica dels 
GRAE dels Bombers, els Pirineus, 
Montserrat, el Montseny i el Parc 
Nacional d’Aigüestortes són les 
zones on es duen a terme el gran 
gruix de les actuacions de mun-
tanya. Indicar que els Bombers 

van realitzar ahir un simulacre 
de rescat al Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. Con-
cretament, mitjançant la tècnica 
del gruatge, van evacuar un es-
calador que s’hauria lesionat a la 
via dels Esbarzers, al Turó de les 
Onze Hores. L’exercici va servir al 
cos d’emergències per insistir, en 
ple estiu, dels consells de segure-
tat al medi natural. I van recordar 
que, durant els mesos d’estiu, és 
quan es realitzen el gruix dels res-
cats i les recerques.

Esterlich va reconèixer que, 
malgrat que el nombre de res-
cats d’enguany va a la baixa, cal 
mantenir la prudència. Sí que és 
cert, va dir, que les onades de ca-
lor han reduït el nombre d’excur-
sionistes, però que és aviat per 
validar els bons números. A més, 
va subratllar que els principals 
massissos de Catalunya, així com 
els punts que acumulen més ex-
cursionistes –Montserrat, el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i el Mont-
seny- són els que també sumen 
més actuacions.

Fins ara, any rere any i des del 
2014, el cos registrava un aug-
ment dels serveis de salvament i 
rescat. No obstant això, va recal-
car el responsable dels Bombers, 
l’estiu és “invariable”. Al juny, per 
exemple, es van fer un 70,8% 
més de rescats de muntanya que 
al maig; i al juliol un 120% més. 
D’acord amb la tendència dels 
darrers anys, juliol i agost són els 
mesos que acumulen la majo-
ria de les actuacions. Per hores, 
les més conflictives són entre les 
12.00 hores i les 18.00 hores.

Per altra banda, cal destacar 
que fins a 31 de juliol els Bom-
bers havien realitzat 699 rescats, 
un 7% menys que el 2018. Els de 
muntanya suposen el gran gruix, 
ja que se n’han realitzat 448; se-
guit dels 170 que han estat perso-
nes perdudes. Per comarques, la 
Vall d’Aran i el Baix Llobregat són 
les que acumulen més nombre 
de rescats aquest 2019, amb 55 i 
48, respectivament. 
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FOTO: Bombers / Imatge del simulacre de rescat que es va realitzar ahir

La presa del pantà de la Llosa del 
Cavall, a Navès (Solsonès), té la 
tercera plataforma de salt amb 
corda elàstica més alta d’Europa, 
segons va informar ahir TV3. L’ac-
tivitat, també anomenada “bun-
gee”, està en funcionament des 
del mes de maig i es tracta d’un 
dels espert extrems per aquelles 
persones més aventureres. El salt 
amb corda elàstica consisteix en 
saltar des d’una plataforma que 

dona al buit amb els peus ben 
lligats amb una corda elàstica. La 
Llosa del Cavall compta amb un 
salt de 122 metres, el catorzè del 
món però el tercer més alt des 
d’una presa. La més altra es troba 
a Suïssa, i té 220 metres d’alçada. 
La segona, amb una altura de 160 
metres, està situada a Romania. 
La plataforma ha trigat 8 anys a 
construir-se ja que és la primera 
homologada a tot l’Estat.

La Llosa del Cavall té el 
tercer salt amb corda 
elàstica més alt d’Europa

FOTO: @324 / La plataforma es troba a la presa del pantà de Navès

Un camió que 
transportava paper 
bolca al terme 
de Fondarella

Extingeixen un 
petit incendi de 
vegetació agrícola 
a Almenar

Un camió que transportava pa-
per va bolcar ahir a la rotonda 
del quilòmetre 1 de l’LV-3321 
antiga, al terme municipal de 
Fondarella. El sinistre es va pro-
duir a les 9.14 hores i, a més de 
la càrrega, també es va vessar 
a la carretera gasoil del dipòsit. 
Fins al punt quilomètric del si-
nistre es va desplaçar els Bom-
bers i cal destacar que el cami-
oners va resultar il·lès.

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un petit incen-
di de vegetació agrícola que es 
va originar als marges del qui-
lòmetre 24 de l’N-230, al ter-
me municipal d’Almenar. Els 
serveis d’emergències van ser 
alertats del foc a les 11.41 ho-
res i es van activar un total de 
dues dotacions dels Bombers 
de la Generalitat. A les 11.41 
hores el foc estava apagat.

Dos tractors 
queden calcinats 
per un incendi 
a Almacelles

Un foc crema 
plàstics i brossa 
en l’abocador que 
hi ha a Balaguer

Dos tractors van quedar ahir 
de matinada calcinats per un 
incendi que es va originar en 
l’exterior en una granja ubicada 
a l’alçada del quilòmetre 116,5 
de l’N-240, a Almacelles. Els 
serveis d’emergències van ser 
alertats del foc a les 3.46 hores 
i es van desplaçar a dues dota-
cions dels Bombers. A les 4.53 
hores l’incendi estava controlat 
i a les 6.59 hores, extingit.

Un foc va cremar ahir plàstics i 
brossa en l’abocador que hi ha 
a la localitat de Balaguer, ubicat 
al quilòmetre 172,5 de la C-12. 
Emergències va ser alertada de 
l’incendi a les 10.36 hores i fins 
al lloc dels fets es van personar 
els Bombers de la Generalitat, 
que a les 11.40 hores ja dona-
ven el servei per finalitzat. No 
van haver-hi ferits.
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