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Jornades a la Vall de Boí 
per ensinistrar els gossos 
que participaran en rescats 
Vall de Boí 
REDACCIÓ Hi ha dues 

modalitats 
de recerca de 
desapareguts 

Cedeixen les 
bigues del 
sostre d'una 
casa de la 
Seo d'Urgell A finals d'aquest mes d'agost de 

2021, del 27 al 31, tindran lloc a 
la Vall de Boí les primeres Jorna
des de Formació de Gossos de 
Recerca de Persones en les mo
dalitats de Venteig i Mantrailing 
(rastreig). Són jornades de for
mació i entrenament a les quals 
participen gossos i bombers vin
guts d'arreu d'Espanya (País Base, 
Castella la Manxa, Comunitat Va
lenciana, Balears, Navarra, Cata
lunya ... ) tant de bombers profes
sionals com de no-professionals. 

hagi estat el lloc triat pels orga
nitzadors per a dur-hi a terme el 
primer Dreamcan Summer Camp 
per a la formació de gossos. 

FOTO: Bombers 1 Els Bombers tenen una quinzena d'aquests gossos 

Els serveis d'emergencia van 
rebre un avís durant la nit de 
dilluns a dimarts, a les 00.29, 
alertant-los de l'esfondrament 
del sostre d'una casa al carrer 
de la Roda, concretament al 
número cinc. Per sort, la casa 
es trobava deshabitada i no es 
van haver de lamentar danys 
personals ni altres de mate
rials. Els Bombers van estabi
litzar !'estructura i van netejar 
els trossos de runa que havien 
caigut al carrer. Així mateix, l'ar
quitecte municipal va visitar la 
casa i s'esta a !'espera d'un in
forme del seu estat. 

L'entorn natural que ofereix 
la Vall de Boí junt amb unes ex
ceHents condicions climatolo
giques i una gran oferta d'allot
jament i serveis fan que aquest 

Les jornades compten amb 
lnstructors de primer nivell amb 
formació contrastada i amplia 
experiencia en aquest camp: un 
bomber de Toledo, tres bombers 
de la Unitat Canina de Bombers 
de la Generalitat i una instructo-

ra de mantrailing de I'INBTI (ln
terNational Bloodhound Training 
lnstitute). 

Hi treballaran gossos formats 
en dues modalitats de recerca: 
els gossos de venteig, que tre
ballen en entorns rurals (boscos, 
prats, etc.) sovint de difícil accés 

Un tractor s'incendia en una granja d'Isona 
Els Bombers de la Generalitat van rebre ahir a les 12.13 hores un avís per un incendien una granja 
d'Isona i la Conca Delia. Segons van alertar els propietaris, un tractor s'hauria incendiat i el foc hauria 
saltat t¡¡mbé a unes bales de palla. Set dotacions terrestres i un mitja aeri deis Bombers van treballar-hi 
durant gairebé dues hores per acabar d'apagar les flames. /FOTO. Bombers de la Generalltat 

amb altres mitjans i els gossos de 
mantrailing (rastre), que van lli
gats i treballen en entorns urbans 
i mixtes, seguint el rastre d'una 
persona en concret. 

Actualment, la Unitat Canina 
de Bombers compta amb 15 gos
sos de les dues modalitats. 

Un incendi a Bellvís acaba 
calcinant fins a vint metres 
quadrats de matolls i llenya 
Els Bombers de la Generalitat 
van haver d'intervenir en dos 
toes agrícoles entre dilluns i ahir. 
El primer es va produir durant la 
nit de dilluns a dimarts a Bellvís, 
en un conreu prop del camí del 
Canal, on van cremar vint me
tres quadrats de matolls i uns 
munts de llenya. El segon va ser 
a Vilanova de la Barca, aquest 
cop a les 18.00 hores de la tar
da de dimarts, quan dues dota
cions deis Bombers van apagar 
unes canyes que cremaven vora 
la carretera C-13. ,.. 

Així mateix, els Agents rurals 
van confirmar que l'incendi d'Ar
tesa de Segre d'aquest mateix 
dilluns, va provocar la crema 

A Vilanova de 
la Barca van 

cremar canyes 
prop de la C-13 

d'una hectarea de rostoll i mas
sa forestal. Es tracta d'un incen
di que es va originar després del 
xoc d'un voltor contra una línia 
electrica. Les espurnes van ge
nerar un foc on hi van treballar 
quinze dotacions deis Bombers, 
cinc de les quals aeries, per po
der-lo extingir. 
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