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EMERGENCIES 

Excursionista 
ferit a la Pobla 
de Segur 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 Un excur
sionista va resultar ferit ahir 
a la tarda al Barranc de l'In
fern a la Pobla de Segur. Els 
serveis d'emergencíes van 
ser alertats a les 17.51 hores 
i allloc van acudir Bombers 
de la Generalitat i el Siste
ma d'Emergencies Mediques 
(SEM). Es va activar l'heli
cópter amb els GRAE pero 
finalment el ferit va ser eva
cuat en ambulancia al tra
bar-se en un lloc accessible 
per terra. 

D'altra banda, els Bombers 
van guiar ahir a la tarda qua
tre excursionistes que s'ha
vien desorientat a Naves, al 
Solsones. Van rebre l'avís a 
les 15.15 bores. 

CURS 

Recerca de 
persones amb 
gossos a Boí 
1 LAVALL DE BOI I La Vall de Boí 
acollira des del27 fins al31 
d'agost les primeres Joma
des de Formació de Gossos 
de Recerca de Persones en 
les modalitats de venteig i 
rastre, amb participants de 
diversos punts de l'Estat 
espanyol tant de bombers 
professionals coro de no 

· professionals. La formació 
anira a carrec d'un bomber 
de Toledo, uns altres tres de 
la unitat canina de Bombers 
de la Generalitat (que comp
ta amb quinze gossos de les 
dos modalitats) i d'una ins
tructora de mantrailing de 
l'lnterNational Bloodhound 
Training Institute. 

EMERGENCIES 

Ensorrament 
parcial d'una 
casa a la Seu 
1 LA SEU D'URGELLI Els Bornbers 
de la Generalitat van revi
sar dilluns a la nit una casa 
abandonada a la Seu d'Urgell 
després que cedís part de la 
coberta. L'immoble, al carrer 
Roda, no va suposar un perill 
per a les persones ni per als 
edificis limítrofs, segons van 
informar els Bombers. Esta
va previst que ahir hi anés un 
tecnic municipal per valorar 
els danys. 

D'altra banda, els Agents 
Rurals van portar a terme el 
cap de setmana passat ins
peccions de pesca en rius i 
pantans del Pallars Jussa i 
no hi van detectar cap mena 
d'infracció. 

COMARQUES 1 11 1 

TRIBUNALS ~ENTENCIA 

Condemnat a presó un veí de 
Bellver per traficar amb cocaina 
Ellleidata, de 26 anys, va ser interceptat arnb droga a Galícia 11 Li han imposat 
només dos anys a l'aplicar-li la circumstancia atenuant de ser addicte a les drogues 

A.G.B. 
1 BELLVER DE CERDANYA 1 L'Audien
cia d'Ourense ha condemnat a 
dos anys de presó un jove de 
25 anys de Bellver de Cerda
nya per traficar amb coca'ina. 
Ellleidata va ser penat per un 
delicte contra la salut pública en 
un judici de conformitat després 
de l'acord al qual van arribar la 
Fiscalía, que inicialment soHi
citava una condemna més alta, 
i la seua defensa. El jove va re
coneixer els fets davant del tri
bunal i en l'acord se li va aplicar 
la circumstancia atenuant molt 
qualificada de ser consumidor 
de tóxics. 

L'home va ser detingut perla 
Guardia Civill'octubre de l'any 
2018'a la carretera N-532 a !'al
tura de la localitat de Verín, a 
la província d'Ourense, quan 
anava amb cotxe. Davant de 
!'actitud sospitosa que va mos
trar, els agents van escorcollar 
el vehicle i van trabar més de 
14 grams de cocalna. D'aquesta 
forma, segons la sentencia, es 
considera provat que "l'acusat 
va ser sorpres 1'1 d'octubre de 
l'any 2018 en el punt quilome
tric 1 de la carretera N -532 per 
agents de la Guardia civil quan 
portava oculta sota el seient del 
vehicle una bandolera en la qual 
guardava dos bossetes de coca
ma de 0,709 grams i una puresa 
del38, 7 per cent i una bossa més 
gran contenint 12,457 grams 

EMERGENCIES INCENDI 

Es cremen un 
tractor i bales 
de palla en una 
granja d'lsona 
Els Bombers van 
activar vuit dotacions 
REDACCIÓ 
IISONA 1 Els Bornbers de la Ge
neralítat van treballar ahir al 
migdia en un incendien una ex
plotació ramadera al municipi 
d'Isona i Canea Della. El foc es 
va declarar per causes descone
gudes a les 12.13 hores, quan un 
tractor va cornen¡;:ar a cremar 
i les flames es van propagar a 
una pila de bales de palla que 
hi havia a prop. Allloc van acu
dir set dotacions terrestres i un 
mitja aeri, que al voltant de les 
13.22 hores van donar el foc per 
extingit al tractor. Tanmateix, 
els efectius van continuar re
mullant la palla per evitar que 
revifés. 

D'altra banda, els Bombers 

lmatge deis jutjats d'Ourense. 

LLISTA DE CLIENTS 

Al costat de la substancia 
que li van decomissar hi 
havia una bascula de 
precisió i un llistat de clients 

de coca'ina amb una puresa del 
58,88 per cent". 

Valorada en 1.048 euros 
Les substancies es van confis

car juntament amb una bascula 
de precisió i un llistat de clients 
i pagarnents i "estaven desti-

nades a ser venudes", segons la 
sentencia. Els més de 14 grams 
de cocai'na van ser valorats en 
1.048 euros. 

D'aquesta forma, el tribunal 
va condemnar per conformitat 
ellleidata a la pena de dos anys 
de presó i al pagament d'una 
multa de 524 euros, que és la 
meitat del valor de la droga in
tervinguda perla Guardia Ci
vil. La sentencia ja és ferma. El 
jove va estar durant un temps 
ernpresonat i posteriorment va 
sortir en llibertat amb carrecs. 
El cas va ser investigat pel jutjat 
d'instrucció 1 de Verín. 

Els Bombers sufocant l' incendi a les bales de palla. 

van donar ahir per extingit 
l'incendi que es va declarar di
lluns a la tarda a Artesa de Se
gre (vegeu SEGRE d'ahir). El 
foc va ser a Montrnagastre i va 
acabar calcinant 1,5 hectarees. 

Ahir també bi va haver un foc 
de canyes a Vilanova de la Bar
ca al costat de la C-13 i un altre 
a Sant Esteve de la Sarga. Així 
rnateix, dílluns hi va haver un 
incendi que va calcinar unes dos 

Tretze detinguts 
d'Aibania la 
setmana passada 
a lleida per maria 
• El trafic de marihuana 
esta a l'al¡;:a a Catalunya, 
que s'ha convertit en un 
lloc de cultiu. Els Mas
sos d' Esquadra alerten 
de }'ar ribada de mafies 
de pai:sos de l'Est espe
cialitzades en el cultiu i 
la distribució d'aquesta 
substancia. Un dels mo
t ius és que la llei a Espa
nya és menys dura que en 
altres pai:sos. La setrnana 
passada hi va haver tres 
operacions policials inde
pendents a la comarques 
de Lleida en les quals es 
va detenir tretze bornes, 
tots ells de nacionalitat al
banesa i que vivien a les 
plantacions. 

Al Solsones van deco
missar 18.000 plantes, 
2.500 en una nau de Tor
refarrera i 2.000 a Os de 
Balaguer. A Catalunya 
també han augmentat els 
narcoassalts, pero no ha 
transcendit si n'hi ha ha
gut a Lleida. L'any passat 
els Mossos van comptabi
litzar-ne 96 casos. 

hectarees a la partida de Sanui 
de Lleida. D'altra banda, el risc 
d'incendi forestal seguia ahir 
sent alt. Urgell, Solsones, No
guera i Segria continuaven en 
el nivell 2 del pla Alfa. 
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CICLISME VUELTA A ESPANYA 

Roglic ca u i cedeix 
elliderat a Odd 
Christian Eiking 
AGENCIES 
1 RINCÓN DE LA VICTORIA 1 L'austra
lia Michael Storer (DSM) va 
guanyar ahir la desena etapa 
de la Vuelta, firmant el seu 
particular doblet, mentre 
que Roglic va cedir ellide
rat a l'escapat Odd Christian 
Eiking (Intermarché). L'eslo
ve i el seu equip es van alli
berar ahir de tirar del gran 
grup. El seu atac, sense res
posta, va arribar a uns dos 
quilometres del cim del port 
d'Almáchar. Se'na va anar i 
va coronar en solitari, men
tre que darrere Enrie Mas 
i Miguel Ángel López van 
mostrar les seues bones ca
mes, amb Haig. En el descens 
van enlla~ar amb Roglic, que 
va tenir una caiguda sense 
conseqüencies. Junts van ti
rar per distanciar en 37 se
gons a meta Egan Bernal i 
Adam Yates (Ineos). El pilot 
va deixar que la fuga s'atan
sés als 15 minuts, pero a la 
pujada a Almáchar va ata
car Roglic. No per defensar 
el mallot roig, sinó per des
cartar rivals com Berna! o 
Yates, que no van aguantar. 
Sí que ho van fer Mas i Mi
guel Ángel López. Bonic pols 
entre tots de cara al que ha 
de venir. L'etapa va ser per 
a Storer, queja va guanyar 
al Balcó d'Alacant. Ellide
rat, per a un Eiking més fort 
que Guillaume Martín i amb 
ambdós ficats ara al capda-

IRONMAN COMPETICIÓ 

Núria Ribalta 
obt~ el segon 
lloc a l'lronman 
deVichy 
1 VICHY 1 La Ileidatana Núria Ri
balta (Prosan) va aconseguir 
diumenge la segona posició en 
la categoría 45-49 a l'Ironman 
70.3 de Vichy, amb un temps de 
5 :13:41, sent a més la novena 
classificada en la prova absolu
ta femenina. Ribalta va entrar 
a poc més de vuit minuts de la 
guanyadora de la categoría, la 
francesa Marina Tigé, després 
d'una gran remuntada al sec
tor de carrera a peu. Perla seua 
part, el també lleidata Angel 
Vida! (Prosan) va participar en 
l'Ironman acabant dese en la 
categoría S0-54 amb un crono 
de 10:42:16. Vidal va acabar el 
134 en la prova masculina, que 
va ser per al belga Boris Rolin, 
amb un temps de 9:12:56. L'an
dalús Jorge González va fregar 
el podi a la localitat francesa, 

vant. Roglic va atacar, se'n va 
anar i el descens i la caiguda 
el van privar de ficar segons 
als Movistar, pero sí que va 
aconseguir distanciar els !ne
os. Avui arriba l'onzena eta
pa, de mitjana muntanya, en
tre Antequera i Valdepeñas 
de Jaén sobre 133,6 km. El 
terreny irregular, en pujada, 
portara el pilot de la Vuelta al 
port de Locubín i a l'exigent i 
explosiva pujada final al mur 
de Valdepeñas de Jaén. 

f CLASSIFICACIONS 

DESE NA ETAPA 

1. M. Storer (DSM) 4h 09'21 " 

2. M. Vansevenant (Dece.) a 22" ---··-- ·-··· - - . ·· · ~· ,,, ____ ·--

~~-~· -~-~~!flPOUSSin _(~G.~Hl .-~:!~ 
4. D. Van Baarle (lneos) m.t. 

S. O. C. Eiking (lntermarché) m. t. 

GENERAL INDIVIDUAL 

1. O.C. Eiking (lnter.) 38h 37'46" 
----

2. G. Martin (Cofidis) a 58" -----
~.:!. R¡:>_gl~. (!.~_r_T1_~?1. __ _a ~~~T 
4. E. MAS (Movistar) a 2'45" 
·····-·-·· ·--··-.. -· .. -·-·--· · ·· ·-·--··-~ 

~:._MA ~~.e~~~tv.'.?.~!~tar)_ a 3'38" 

6. J. Haig (Bah~~"!_) _ _ a 3'59" 

7. E. Bernal (lneos) a 4'46" 

8. S. Kuss (Jumbo) a 4'57" 

9. A. Yates (lneos) a 5'01" - -·--- -·-· ·~ 

10. F. Groflschartner (Bo.)a 5'42" 

ESPORTS 1 23 1 

CURSES DE MUNTANYA PROVES POPULARS 

Torna la Cabanera 
L'll de setembre, després de la suspensió de l'edició del 
2020 per la Covid 11 Recorreguts de 13 i 22 quilometres 

REDACCIO 
1 LA TORRE DE CAPDELLA 1 La sego
na edició de la Cabanera, que 
es disputara 1'11 de setembre, 
suposara la reactivació de la 
cursa de muntanya de caracter 
popular de la Vall Fosca que 
es va veure abocada a la sus
pensió el 2020 a causa de la 
pandemia de Covid. Aquesta 
prova, que va rellevar la Ver
tical Cabanera el2019, comp
tara amb dos recorreguts de 13 
quilometres, amb 870 metres 
de desnivell, i 22 quilometres, 
amb 1.470 metres de desnivell. 

El tra~at més llarg sortira 
de la Pobleta de Bellveí fins a 
!'ermita de Sant Quiri, el punt 
més alt de la prova (1.833 me
tres), i recorrent Po bella, Paüls 
i la Plana de Mont-ros, abans 
d'encarar Beranui. Perla seua 
part, la marxa de 13 quilome
tres sortira també de la Pobleta 
cap al Cogulló, que esta situat 
a 1.596 metres. Al Clot d'An
dol, els marxadors es desvia
ran cap a Gramenet i Beranui. 
L'organització manté la idea de 
modificar el recorregut en cada 
edició i així donar a coneixer 
el patrimoni deis camins de la 
Vall Fosca. 

La convocatoria tant deis 
corredors com els marxadors 
sera a l'aparcament de Cal Met
ge (pista de basquet), d'on par
tira la prova de 22 quilometres 
a les 8.00. El temps maxim per 
al recorregut més llarg sera de 
sis hores i mitja. Hi haura un 
únic tall horari al Clot d'Andol, 

La (abanera va agafar el relleu de la Vertical, a la imatge. 

a 1.534 metres d'altitud, a les 
dos hores i mitja de prova. Els 
participants que arribin més 
tard podran seguir per un re
corregut alternatiu fins a ar
ribar a la línia de meta. Perla 
seua part, els marxadors sorti
ran a les 8.30 i el temps maxim 
sera de cinc hores. 

La Cabanera va agafar el 
relleu de la Vertical el 2019 a 

PIRAGÜISME DESCENS 

causa de la duresa d'una com
petició que consistía a ascendir 
el Montsant de Pallars des de la 
localitat de Capdella, salvant 
1.400 metres de desnivell en 
només S quilometres. La prova 
esta organitzada per l'ajunta
ment de la Torre de Capdella 
i el Club Esquí de la Pobla de 
Segur, a banda d'un bon nom
bre de voluntaris. 

Isaac López Craviotto i Pau Ocón van ser els guanyadors en cadets. 

El Sícoris Club aconsegueix set 
podis en el Descens del Cinca 

acabant en quarta posició. Angel Vidal i Núria Ribalta, després de la prova a Vichy. 

1 MEQUINENSA 1 El Sícoris, que va 
ser segon per clubs en el Des
cens Internacional del Cinca, 
va sumar set podis individuals 
en la prova disputada diumenge 
passat. Isaac López i Pau Ocón 
van guanyar en K2 cadet, men
tre que també hi va ha ver vic-

tories de Rafael Herrera i Óscar 
Juanes (-SO), Josep Miralles i 
Manel Urrea (+50), i Manuel 
Craviotto (K1 +50). Perla seua 
part, el Ka yak Mitjana va firmar 
tres podis, amb triomfs per a 
Montse Herrera i Eduard Tudel, 
tots dos en RR absolut. 
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