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Pena mínima por causar el 
fuego en el que murieron 
cinco bomberos de Lleida 

Los trabajos 
en Mont-rebei 
suspenden las 
actividades 
acuaticas 
La próxima semana se cerrara 
la navegación por las labores 
de anclaje de la roca inestable. 
Las empresas de actividades 
acuaticas se muestran resig
nadas: "Hemos tenido que 
cancelar las rese rvas". LOS ACUSADOS DE PROVOCAR EL INCENDIO DE HORTA DE SANT JOAN EN 2009 ACEPTAN 

CUA TRO AÑOS. Las familias de los fallecidos consideran la condena "insuficiente" COMARQUES 1 PAG. 19 COMARQUES I PAG. 17 

Empotra el coche en una caseta 
de la ONCE al huir de la Urbana 
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FOTO: Tony Alcantara I La campaña de la pera ya ha comenzado 

Menor producción de pera 
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Ciutadans exige a Ribes que deje de ser la ~ortavoz en la 11!\l Los vecinos del Centré Històric de 
Paeria de Lleida y el grupo munic ipal no lo acepta 1 PAG.9 L.lf::j Lleida dicen que viven "con miedo" 
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Les obres que es fan al congost 
de Mont-rebei obliguen a tancar 
també les activitats aquàtiques 
L'empresa farà les tasques d'ancoratge de la roca que es troba 
inestable la setmana que ve i es preveu que s'allarguin cinc dies 
lleida 
REDACCIÓ/ACN 

La setmana que ve es tancarà la 
navegació al· congost de Mont
rebei per tal que l'empresa pugui 
dur a terme les tasques d'anco
ratge de la roca que està inesta
ble. Segons va explicar ahir l'al
caldessa d'Àger, Mireia Burgués, 
la previsió és que les obres durint 
cinc dies, tot i que hi ha el com
promís de l'empresa que si es po~ 
den fer en menys temps, es faria 
i s'avisaria a les empreses d'acti
vitats aquàtiques per a què po
guessin tornar a reobrir. D'aques
ta manera, aquest tancament es 
fa per poder garantir la "segure
tat mínima" i que la primera set
mana d'agost ja es pugui tornar a 
obrir la navegació. 

Resignació de 
les empreses: 
((Hem hagut 
de cancel·lar 
les reserves" 

Cal recordar que les obres van 
començar el passat dilluns 12 de 
juliol, just vuit mesos després de 
l'esllavissada del12 de novembre 
de 2020 que va obligar a tancar 
les vies d'accés a aquest espai na
tural. Les obres havien d'haver 
començat a finals de maig quan 
l'Ajuntament d'Àger va aprovar 
una tramitació d'emergència per 
iniciar els treballs. Això va coinci
dir però, amb la nidificació d'algu
nes aus protegides, fet que va fer 
que el departament d'Acció Cli
màtica no hagi elaborat un infor-

FOTO: Ajuntament d'Ager/ Imatge d'arxiu del congost de Mont-rebei, que ara també tancarà la navegació 

Les empreses que porten a 
terme activitats aquàtiques 
al congost de Mont-rebei la
menten que "hem hagut de 
cancel·lar les reserves que 
teníem per aquests dies", un 
fet que asseguren els afecta 
perquè ja fa temps que "ens 
hem hagut d'adaptar al tanca
ment a peu del congost i això 
ho hem notat". No obstant 
això, remarquen que la segu
retat és prioritària i que "si a 
l'agost podem obrir estarem 
contents perquè ho podrem 
recuperar". En aquest sentit, 
qüestionen si ca lia tancar ara, 
"en plena temporada d'estiu", 
o fer-ho al setembre. 

me favorable fins ara que aquests 
ocells ja han abandonat els nius. 

Els treballs verticals consisti
ran en estabilitzar les roques in
estables a la muntanya i, un cop 

Un projecte europeu suma el 
barranc d/Erill per investigar i 
evitar esllavissades al poble 
El barranc d'Erill (Alta Ribagor
ça) ha estat classificat en diver
ses ocasions per la Confedera
ció Hidrogràfica de l'Ebre com 
un punt de risc amb problemes 
molt greus de despreniments en 
el sistema Esera-Noguera Riba
gorçana-Garona. Ara, per reduir 
el risc d'esllavissades durant cres
cudes o pluges intenses que po
den afectar el poble d'Erill la Va ll 
s'ha incorporat com a cas d'estu-

di al projecte europeu Phusicos. 
Es tracta d'un projecte "ambici
ós" d'investigació i intervenció 
amb solucions basades en la na
tura, que pretenen corregir els 
problemes d'erosió del terreny 
i de corrents d'arrossegalls i que 
poden arribar en forma de tor
rentades sobre el nucli d'Erill, tal 
com ja està documentat al segle 
XX. El projecte que compta amb 
357.000 euros culminarà l'abril 

fet això, també es refarà el pas 
que va quedar afectat per l'eslla
vissada. l'alcaldessa d'Àger, Mire
ia Burgués, va indicar la setmana 
passada que els t reballs s'allarga-

del 2023. Pretén aprendre sobre 
els sistemes basats en solucions 
tradicionals i com aquests afavo
reixen a la recuperació dels sòls, 
revegetació, plantació i el conjunt 
de l'ecosistema com aliats indis
pensables per reduir els riscos 
naturals. 

l'alcaldessa de la Va ll de Boí, 
Sònia Bruguera, va des~acar la 
importància del proje.cte per in
tentar reduir els riscos que po
den suposar noves esllavissades 
a la natura i al poble d'Erill, si
tuat a molt pocs metres del bar
ranc. També es preveu divulgar 
els coneixements científics, tèc
nics i pràctiques que s'extreguin 
d'aquest projecte entre els veïns. 

ran de 4 a 6 setmanes i estaran 
finançats en la seva totalitat per 
la Diputació de Lleida a través 
d'un fons de 85.000 euros. Tot 
i que els accessos al congost fa 

vuit mesos que estan tancats, hi 
ha gent que ha continuat visitant 
durant aquest temps l'espai sen
se fer cas de la senyalització que 
s'hi ha col·locat. 

FOTO: ACN/ L'acte de presentació del projecte europeu Phusicos 
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Els dos acusats per l'incendi 
d'Horta de Sant Joan accepten 
fins a quatre anys de presó 
Van morir cinc Bombers GRAF Lleida i les famílies 
de les víctimes consideren la condemna "escassa" 
Lleida 
A. FERRÀS (ACN) / Ó. BUETAS 

Els acusats per l'incendi d'Horta 
de Sant Joan del 2009 no aniran 
a judici. Quan es compleixen 12 
anys del foc on van morir cinc 
Bombers GRAF Lleida i un va re
sultar ferit greu, les parts, la Fis
calia de Tarragona, la Generalitat 
com a acusació particular i els 
acusats, han arribat a un acord 
de conformitat i els piròmans han 
acceptat penes 4 anys i 1 dia de 
presó l'un, i 3 anys, 9 mesos i 1 dia 
de presó l'altre, com van confir
mar ahir fonts del ministeri fiscal. 
Se'ls condemnarà -la sentència 
encara no està escrita- pels delic
tes d'homicidis per imprudència, 
lesions i el d'incendi forestal. Es 
mantenen les indemnitzacions 
que se'ls reclamaven en l'escrit 
de conclusions en i que s'eleven 
a prop de 9 MEUR. 

Segons fonts de la Fiscalia, els 
retards no imputables als acusats 
fe1a rebaixar la pena en dos graus 
respecte a l'escrit de conclusions 
inicials del ministeri fiscal que els 
demanava 19 anys de presó. Els 
advocats dels acusats ja havien 
advertit que en cas d'anar a ju
dici demanarien la pena mínima 
rebaixada en dos gra(.!s pel retard 
en el procediment, el qual es va 
anar acumulant des de la instruc
ció. Així mateix, es mantenen les 
indemnitzacions que ja contem-

FOTO: Bombers/ Moment de l'homenatge que es va fer ahir a Lleida als cinc efectius dels Bombers morts 

plava l'escrit de conclusions de la 
Fiscalia. Els piròmans hauran de 
compensar 29 propietaris particu
lars per les pèrdues sofertes, amb 
algunes peticions de fins a 60.000 
euros. La Generalitat demana 
més de 7,5 milions d'euros, des 
de diferents departaments, i el 
Ministeri de Medi Ambient, més 
de 700.000 euros pels danys me-

Crema una hectàrea a la zona 
de Pui d'Urdosa, a Llavorsí 
Una hectàrea de vegetació fo
restal va cremar-se ahir a la zo
na de Pui d'Urdosa, a Llavorsí. 
Els serveis d'emergències van 
ser alertats del foc d'alta mun
tanya a les 13.22 hores i es van 
activar cinc mitjans aeris i 12 
dotacions terrestres dels Bom
bers. L'estratègia era estabilitzar 
l'incendi amb els mitjans aeris 
i, posteriorment, helitranspor
tar els efectius al perímetre per 

treballar amb eines manuals. 
D'altra banda, a les 13.10 hores 
van apagar una crema contro
lada Sant Martí de Riucorb. A 
més, a Cervià de les Garrigues, a 
I' LV-7031, van cremar 1.000 me
tres quadrats de vegetació en un 
foc originat a les 13.50. A la Par
tida Font Vella de les Borges va 
haver-hi un petit incendi apagat 
a les 17.29 hores. A la nit va ha
ver un altre a la citada localitat. 

diambientals causats. El jutge de 
Gandesa va demanar l'any passat 
formar una peça separada sobre 
la responsabilitat econòmica dels 
acusats, i els requeria una fiança 
de 8.233.168,25 euros. 

Les famílies dels bombers 
morts en l'incendi d'Horta de Sant 
Joan consideren que la condemna 
és "escassa i ridícula". El seu ad-

vocat, Pau Simarro, que va expli
car que, tot i que la finalització del 
procediment amb l'acord entre 
les parts "tanca Ün capítol la seva 
vida marcat pel dol", continuen 
sentint "dolor" perquè, despré~ 
de la indemnització, la Generalitat 
"no va voler investigar perquè van 
morir i on estaven alguns coman
daments durant l'incendi". 

FOTO: Bombers 

El foc va ser estabilitzat pels mitjans aeris i apagat amb eines manuals 
. .. -----

Un parapentista 
pateix una fractura 
de turmell en un 
mal aterratge a Àger 
Un parapentista va resultar 
ahir ferit amb una fractura de 
turmell en fer un mal aterrat
ge a Àger. En aquest sentit, 
els serveis d'emergències van 
ser alertats de l'accident a les 
13.05 hores i ràpidament es va 
.activar el corresponent proto
col, desplaçant-se fins al lloc els 
Bombers i el SEM. Va ser tras
lladat a l'Hospital de Tremp. 

Rescaten una noia 
accidentada en una 
excursió per les 
Va 1s de Valira 
Els efectius del GRAE de Bom
bers, amb l'helicòpter medica
litzat i un metge van rescatar 
ahir una noia que havia resultat 
ferida en caure quan feia una 
excursió a les Valls de Valira. 
Pel que fa als fets, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
a les 12.30 hores que la citada 
persona, la qual formava part 
d'un grup de sis persones, ha
via patit una caiguda i no podia 
continuar per una zona de difí
cil accés. En ser auxiliada va ser 
traslladada a un hospital. 

Ensurt per una 
parella a la qual se 
li havia perdut la 
pista a Lladorre 
Un home de 70 anys i una dona 
de 80 van provocar un ensurt 
dimarts a la nit a Lladorre des
prés que se'ls perdés de vista 
mentre feien una excursió, tot i 
tractar-se de dues persones ex
perimentades. Finalment, a la 
1.40 hores d'ahir van ser loca
litzats sans i estalvis i dirigint-se 
cap a un refugi de la zona. 

Accident sense ferits 
entre un cotxe i 
un camió ala 
C-13, a Vallfogona 
Un turisme i un camió van xo
car ahir al quilòmetre 27 de la 
C-13, al terme municipal de 
Vallfogona de Balaguer. Cal in
dicar que no va haver-hi ferits. 
El sinistre va ser a les 13.20 ho
res, moment en què emergèn
cies va ser alertada. Fins al lloc 
es van desplaçar els Bombers, 
els Mossos i el SEM. El xofer del 
cotxe va quedar atrapat en no 
poder obrir les portes. 
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