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Formalitzen el contracte de
la conservació de tres trams
de vies per 13,50 milions

FOTO: Bombers / Imatge del camió calcinat que va bolcar a la C-15 i va prococar més de 4 quilòmetres de cues

Sis ferits, un d’ells greu, en
un xoc frontal entre dos
turisme a la C-13, a Talarn
Un camió bolcat i calcinat causa més
de 4 quilòmetres de cues a la C-25
Lleida
REDACCIÓ
Una persona va resultar ahir ferida greu, tres de caràcter menys
greu i dues lleus en un accident
frontal entre dos cotxes que es
va registrar al quilòmetre 88 de
la C-13, al terme de Talarn. En
aquest sentit, els serveis d’emergències van ser alertats a les
12.30 hores que s’havia produït
un sinistre entre dos vehicles que
havien xocat frontalment a la citada via. Ràpidament, es va activar el corresponent protocol i fins
al lloc dels fets es van desplaçar
els Bombers de la Generalitat, facultatius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos
d’Esquadra. A més, cal dir que
cap de les persones que viatjaven
els cotxes es trobava atrapada.
Finalment, un dels ocupants va
ser evacuat greu en helicòpter a
l’Hospital Arnau de Vilanova de
Lleida, mentre que les altres cinc
persones ferides (tres d’ells en
estat menys greu i dos, lleus), van
ser traslladades en ambulància a
l’Hospital de Tremp.
D’altra banda, un camió va
quedar ahir calcinat en incendiar-se després de bolcar al quilòmetre 99 de la C-25, a l’Eix Transversal, al terme municipal de
Calonge de Segarra, molt a prop

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma)
ha formalitzat un contracte de
serveis per l’execució de diverses operacions de conservació i
explotació en carreteres de l’Estat a Lleida, per un import de
13,50 milions d’euros. Les vies
són l’N-141, de Bossòst a la frontera francesa (port del Portillón);
l’N-230, del límit de la província
d’Osca a la frontera francesa, i
l’N-260, de la carretera N-230 al
límit amb Osca.
L’objectiu és realitzar els treballs de serveis de comunicacions, serveis de vigilància, atenció en accidents, manteniment
dels elements de la carretera,
manteniment sistemàtic de les
instal·lacions de subministre

d’energia elèctrica, enllumenat,
senyalització variable i semaforització. A més, s’inclouen les
tasques d’establiment d’inventaris i reconeixement de l’estat,
agenda d’informació d’estat i
funcionament de la carretera,
programació, coordinació, seguiment i informació de l’execució dels treballs, entre d’altres.

Concessionari
afectat pel fum
d’un vehicle
incendiat

Els Agents Rurals
rescaten un duc
i diverses serps
al Pallars Jussà

Una furgoneta va quedar ahir
de matinada calcinada al carrer Agustins de Lleida. Emergències va ser alertada del foc
a les 3.15 hores i es va desplaçar una dotació dels Bombers.
El fum va entrar en del concessionari de vehicles de davant,
el que va crear expectació entre els veïns, tot i que no es va
crear cap altre cotxe.

Els Agents Rurals van rescatar un
duc que havia quedat atrapat en
una tanca d’una granja del Pallars Jussà. En comprovar el seu
bon estat, els efectius del cos el
van alliberar per la zona. D’altra
banda, també van explicar que
en els darrers dies també han
rescatat i alliberat diverses serps
en zones com el canal hidroelèctric de la citada comarca.

S’actuarà en
l’N-141,
l’N-230
i l’N-260
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de Sant Ramon. En aquesta ocasió, la incidència es va produir a
les 12.40 hores i fins al lloc es van
traslladar nou dotacions i dos helicòpters dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra i
el SEM. De fet, la policia catalana
va haver de tallar la via en els dos
sentits de la marxa durant les tasques d’extinció i per poder apartar el vehicle, i això va provocar
retencions de més de quatre quilòmetres en els dos sentits entre
les 14.00 i les 15.00 hores. A més,

tota la càrrega va caure i cremava
en somort, van indicar els Bombers. Per la seva part, malgrat
l’aparatositat del sinistres, el camioner va resultar ferit lleu.
Finalment, quilòmetre 12 de
la C-1412a, al terme municipal de
Sanaüja, a les 8.00 hores, es va
registrar una sortida de via d’un
turisme. En aquesta ocasió, els
facultatius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar el conductor a l’Hospital
d’Igualada amb dolor cervical.

FOTO: Bombers / Imatge de la zona afectada pel foc a Llimiana

Calcinades 6,3 hectàrees
en un incendi a Llimiana
Un total de 6,3 hectàrees bàsicament de vegetació agrícola es
van cremar ahir en un incendi
a Llimiana. Emergències va ser
alertada a les 16.21 hores i van

treballar 10 dotacions terrestres i tres aèries dels Bombers. A
més, en un descampat de la partida de la Mariola de Lleida va
cremar una hectàrea d’herbes.

