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Cau un mur a
Tremp i danya
una coberta
i un cotxe
Un mur d’una casa antiga del
carrer Sant Jaume de Tremp
va caure ahir causant danys en
una coberta d’uralita i en un
vehicle que hi havia estacionat
sota aquesta. Segons van informar fonts dels Bombers, els
serveis d’emergències van ser
alertats de la incidència a les
10.08 hores i fins al lloc es va
desplaçar una dotació del cos,
així com agents policials i l’arquitecte municipal de la localitat. Tot apunta que la caiguda
d’aquest mur s’hauria produir
per les pluges que van haver-hi
en el municipi.

Rescaten un
jove ferit a
Abella de la
Conca, en una
zona boscosa
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un
jove de 23 anys que va patir una fractura i diverses
contusions, resultant ferit
de caràcter menys greu,
quan es trobava en una zona boscosa i rocosa d’Abella de la Conca. Els serveis
d’Emergències van ser alertats dels fets a les 16.00 hores, quan un altre jove va
informar que el seu acompanyant havia patit una
caiguda i estava ferit. Finalment, el SEM el va traslladar a l’Hospital del Pallars.

Promouen
l’accés de joves
discapacitats
a l’habitatge
Un total de 23 joves amb algun
tipus de discapacitat mental
seran els beneficiaris directes
dels ajuts que l’Obra Social ‘La
Caixa’ ha concedit aquest any
a un projecte impulsat per l’Associació Lleidatana Síndrome
de Down, que promou l’accés
d’aquestes persones a un habitatge digne temporal. La inversió total per a aquest projecte
és de 24.000 euros. L’objectiu
és impulsar la promoció d’inclusió social i la vida independent d’aquestes persones.

Interposen fins a 60 denúncies
per infringir la prohibició de
pernoctar dins d’Aigüestortes
El cos informa de la normativa vigent a l’entorn
natural a més de 200 persones en les inspeccions
La Vall de Boí
ALBERT LIJARCIO (ACN)
Els Agents Rurals van aixecar el
mes d’agost fins a 60 actes de
denúncia dirigides a persones
que es van quedar a dormir dins
el Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, pràctica
totalment prohibida en aquest
espai natural. D’aquestes, més
de la meitat ho van fer a l’interior de diversos tipus de vehicles,
motiu pel qual s’ha intensificat la
vigilància a la zona. L’objectiu és
el de dissuadir possibles pernoctacions, ja que, a banda d’infringir la normativa, l’activitat genera
una problemàtica de saturació i
de degradació dels aparcaments
habilitats als accessos d’aquest
entorn. Així, els efectius han alertat de l’existència d’aquesta regulació un total de 231 vegades
mentre duien a terme tasques
d’inspecció dins el parc.
L’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes des de la Vall de Boí
és un dels punts on s’ha detectat
aquesta problemàtica d’una forma més accentuada. Tot i que en
el camí que arriba fins a les zones
d’aparcament hi ha un cartell que
indica quines activitats estan prohibides, entre elles la de pernoctar, cada cop és més freqüent trobar individus que passen la nit en
aquest entorn natural, sobretot

FOTO: A. L. (ACN) / Els Agents Rurals informant a dos visitants d’Aigüestortes que no poden passar la nit dins
dins d’autocaravanes o furgonetes. Per aquest motiu, els Agents
Rurals han dut a terme una campanya específica per intentar evitar aquesta pràctica, a través de
la qual s’han donat 231 avisos a
persones que tenien la intenció
de quedar-se a dormir.
A més, els efectius del cos han

imposat 60 denúncies -que impliquen una sanció econòmica d’entre 300 i 600 euros- per haver infringit aquesta norma: 34 de les
quals per pernoctar dins de vehicles, 20 més en tendes de campanya i unes altres sis per fer bivac.
La cap regional de l’Alt Pirineu
dels Agents Rurals, Anna Servent,

recorda que al Parc Nacional no
s’hi pot dormir fora dels refugis
i explica que aquesta pràctica ha
anat en augment en els darrers
anys. A més, assegura que, com
a conseqüència de tot plegat, les
zones d’aparcament estan saturades i es degraden amb l’acumulació de deixalles.

Extingit l’incendi entre
Esterri i la Guingueta que
ha cremat 11,8 hectàrees
Els Bombers de la Generalitat
van donar ahir per extingit, a les
15.30 hores, l’incendi forestal al
Serrat d’Escobedo, que es va declarar diumenge entre Esterri i la
Guingueta d’Àneu. Cal recordar
que el foc ha cremat 11,8 hectàrees, segons els Agents Rurals,
que situen com a origen del foc
la caiguda a terra d’un fragment
de línia elèctrica incandescent.
En aquest sentit, segons van in-

formar fonts del cos, les flames
van cremat pastures, matolls
i vegetació a dalt de tot de la
carena del serrat, a uns 1.700
metres d’altitud. Per altra banda, s’ha de remarcar que la zona on es va produir l’incendi
és de molt difícil accés i es va
haver de treballar bàsicament
amb eines manuals i el suport
de les descàrregues dels mitjans aeris.
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