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Evacuen 79 joves
d’un campament
de la Vall Fosca per
una forta tempesta
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Un total de 79 joves, d’entre 6 i 18
anys, i 14 monitors van ser evacuats el dimecres del campament El
Flamisell de la Pobleta de Bellveí,
al terme municipal de la Torre de
Capdella, per la forta tempesta que va caure per la tarda a la
Vall Fosca. De fet, van ser traslladats al poliesportiu municipal de
Tremp, on van passar la nit.
En aquest sentit, els serveis
d’emergències van ser alertats a
les 16.17 hores per un dels moni-

tors, que explicava que les fortes
pluges havien deixat el terreny
molt enfangat i també les tendes
s’havien vistes afectades per l’aigua, raó per la que tots els joves
estaven al menjador del recinte,
davant del risc que això suposava
pels infants presents. De fet, donada la situació, van prendre la
decisió d’esperar les indicacions
facilitades pels Bombers.
Tot i que ningú pati cap risc,
els serveis d’emergències van optar evacuar-los. Així doncs, es va
iniciar la recerca d’un lloc que tin-

FOTO: @CreuRojaCAT / Creu Roja Catalunya va cedir material al grup

gués espai suficient per a tots els
nens i els monitors, ja que no hi
havia possibilitat de passar la nit
a les instal·lacions on es trobaven
en aquell moment. Així, l’Ajuntament de Tremp va cedir les instal·
lacions del pavelló i, a més, també va gestionar l’estada del grup
a la localitat.

Per tant, es van activar un total
de vuit dotacions dels Bombers
de la Generalitat, així com agents
dels Mossos d’Esquadra, i a les
19.42 hores s’iniciava la corresponent operació, que es va allargar unes dues hores i es va efectuar finalment amb tres vehicles
lleugers dels del cos de Bombers

i de la policia catalana. En aquest
sentit, els efectius van haver de
fer diversos viatges des del lloc
on es trobaven els joves fins al
pavelló municipal de Tremp. Paral·lelament, al campament es va
fer el sopar per a tots els infants
del grup i pels monitors i aquest
també va ser traslladat. Els Bombers de la Generalitat van donar
per finalitzat l’operatiu a les 21.38
hores.
Per la seva part, Creu Roja Catalunya, a petició d’emergències,
va activar l’Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) i
juntament amb l’alberg municipal
de Tremp es van proporcionar lliteres i mantes per a tots els joves
que havien de passar la nit en les
millors condicions possibles. Cal
indicar també que ningú va patir
cap risc ni va necessitar assistència mèdica.
Finalment, després de passar
la nit, ahir pel matí els infants van
ser traslladats al campament de
la Pobleta de Bellveí en autocar.

FESTA MAJOR

PREIXANA

+ coc.

20.00 3a Trobada gegantera.

19.30 Partit de futbol infantil: de
8 a 12 anys.

divendres, 9 d’agost

22.00 Sopar amb les colles
geganteres.

20.30 Inauguració de l’exposició
de vestits de festa a càrrec de
l’associació de dones “Estela”.

11.00 Jocs de fang al carrer Joan
Maragall.

01.00 Concert Nit Jove amb Ebri
Knight i A Kontra Korrent.

17.00 Festa de l’escuma al carrer
Joan Maragall.

dissabte, 10 d’agost

19.30 Plantada de gegants a la
plaça 1 d’octubre.

11.30 Sortida des de l’Ajuntament
de les autoritats acompanyats
dels hereus i pubilles.

dijous, 8 d’agost

21.00 Nomenament de les
pubilles i hereus. Al pavelló
municipal, nit literària a càrrec de
Robert Fàbregas. Còctel de cava

20.30 Ball de tarda amb La Nova
Blanes.
21.30 Concert/sopar amb Pepet i
Marieta.
00.30 Ball de nit amb La Nova
Blanes.
01.00 Concert Nit Jove amb La
Cosa Nostra + DJ Jordi Balagué.

actes

diumenge, 11 d’agost

12.00 Festa aquàtica amb
inflables a les piscines. Fins a les
15.00 hores.
16.00 Concurs de botifarra.
17.30 Concert amb l’orquestra
Junior’s.
20.30 Ball llarg amb l’orquestra
Junior’s.

12.00 A l’església de Santa Maria,
Missa en honor a Sant Llorenç
acompanyada musicalment per la
Nova Blanes.
12.45 Des del campanar,
hissada de la senyera i cant dels
Segadors.
13.00 Sardanes/Vermut a la plaça
Lecha Segalà amb la cobla Nova
Blanes.
FOTO: Ajuntament Preixana / La Festa Major, en edicions anteriors

19.30 Al Pavelló, concert amb La
Nova Blanes.

FOTO: Aj. Preixana / Les pubilles i els hereus, i els grups de dissabte
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La festa dels Raiers
vol ser Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco
Aquest dissabte tindrà lloc la
XXX Baixada dels Raiers de Coll
de Nargó. La baixada començarà
a les 12 hores als Clops de Fígols.
Coll de Nargó, municipi de la comarca de l’Alt Urgell, forma part
del Geoparc Mundial UNESCO
Conca de Tremp-Montsec.
Els Raiers de la Ribera del Segre aprofitaran l’efemèride per
celebrar i fer conèixer que l’As-

sociació Internacional de Raiers
ha decidit presentar candidatura perquè la UNESCO reconegui
aquest antic ofici com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. En finalitzar la baixada hi
haurà un dinar popular a la plaça
de l’ajuntament i l’ofrena floral a
la font de la Dona del Raier, en
honor a totes les dones amb familiars raiers.

FOTO: Aj.Almenar / Les sessions han estat organitzades pel Club Natació Almenar

Almenar inicia a 20
veïns en la pràctica
del submarinisme
Els participants diuen que és una
experiència “emocionant”
En aquestes sessions d’iniciació al submarinisme han
participat una vintena de veïns i veïnes. Les sessions s’han
fet a la piscina gran del complex esportiu l’Horta.
Almenar
REDACCIÓ
“Una experiència nova, emocionant i refrescant”. Així qualifiquen
els responsables del Club Natació
Almenar les sessions d’iniciació al
submarinisme desenvolupades
dimarts i dimecres a la piscina
gran del Complex Esportiu l’Horta del municipi del Segrià. Amb
el lema “Tastet de submarinista”,
les dues sessions han aplegat una

CaixaBank dóna
1.018 milions en
crèdits al sector
hoteler
CaixaBank Hotels & Tourism, la
línia de negoci creada per consolidar el lideratge de l’entitat
en el mercat turístic a través
d’un nou model de proximitat
amb les empreses i negocis hotelers, ha concedit un total de
1.018 milions d’euros de crèdit
al sector hoteler espanyol durant els primers sis mesos de
l’any.

vintena de veïns i veïnes del municipi, les quals han pogut familiaritzar-se amb l’esport del busseig
de la mà de dos experimentats
instructors.
Els participants en la sessió
han bussejat durant 20 minuts
després d’una sessió teòrica de
mitja hora (en la qual han rebut
les instruccions bàsiques sobre
materials, operacions i recursos
per solucionar petits problemes)
ANUNCIO
MOTORAUTO, S.A.

La Administradora Única convoca
Junta General Extraordinaria de la
Sociedad Motorauto, S.A. que se celebrará en el domicilio social sito en
Ponts (Lleida), carretera de la Seu
d’Urgell, s/nº a las 12 horas del día 19
de Septiembre de 2.019 con el fin de
deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del Día:
Primero.- Disolución de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación del Balance
Final de liquidación de la Sociedad
así como de la gestión de la administración social.
Tercero.- Nombramiento de liquidadores.
Cuarto.- División del patrimonio social y pago de la cuota de liquidación a
tenor de los artículos 391 a 394 de la
Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Ponts, 2 de Agosto de 2.019
La Administradora Única.

i d’uns exercicis previs de respiració i de moviment dins de l’aigua. Prèviament, els inscrits han
passat un petit test mèdic per
detectar afeccions respiratòries,
cardiovasculars o d’un altre tipus contraindicades per practicar aquesta disciplina. “Hem fet
el ple de participants en les dues
sessions i s’ha quedat gent en llista d’espera”, comenta Ricard Florensa, del Club Natació Almenar,
“per la qual cosa ja ens plantegem repetir l’experiència la setmana vinent, sempre que hi hagi
prou gent i el temps sigui bo”.
ANUNCIO
MOTORAUTO, S.A.

La Administradora Única convoca
Junta General Ordinaria de la Sociedad Motorauto, S.A. que se celebrará
en el domicilio social sito en Ponts
(Lleida), carretera de la Seu d’Urgell,
s/nº a las 11 horas del día 19 de Septiembre de 2.019 con el fin de deliberar
y resolver sobre el siguiente
Orden del Día:
Primero.- Lectura y aprobación de las
Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio de 2.018.
Segundo.-Aplicación del resultado.
Tercero.- Análisis y aprobación, en
su caso, de la gestión del Órgano de
Administración referida al ejercicio de
2.018.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos (Cuentas Anuales) que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta.
Ponts, 2 de Agosto de 2.019
La Administradora Única.

‘Lu’, la mare del petit linx
nascut al Pallars Sobirà
‘Lu’, a la imatge, és la mare del petit linx nascut fa dos mesos al
centre MónNatura de les Valls d’Àneu, gestionat per la Fundació
Catalunya-La Pedrera. El nou linx va ser presentat aquest dimecres
a la premsa. Pesa actualment un quilo i es tracta del primer linx
que neix als Pirineus catalans des de fa més d’un segle. Aquesta
espècie està extingida al Pallars. /FOTO: Ramon Baylina

