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Els Bombers de la Generalitat van fer l'any passat un total de 397 rescats i recerques al medi natural a les
comarques de Lleida, una xifra rècord. Són un 21% més que el2020 i més del doble que fa una dècada. El principal
motiu és l'augment d'afluència de persones en zones naturals incrementada, en part, per la pandèmia.
BOMBERS EMERGÈNCIES

Rècord de rescats a Lleida davant de
l'auge de les activitats de muntanya
L'any passat n'hi va haver 397, un 21% més que el 2020 i el doble de fa una dècada
A.GUERRERO

IllEIDA IEls Bombers de la Generalitat van fer l'any passat un total de 397 rescats i recerques al
medi natural a les comarques de
Lleida, una xifra rècord. Aquest
registre supera en un 21% el que
hi va haver el 2020 (328) i és
més del doble del que hi havia
fa una dècada. Per exemple, el
2012 van ser 133 i el2013, 169.
Aquest augment es deu principalment a l'afluència de persones més gran a espais naturals,
principalment de muntanya.
Això ha suposat un increment
d'activitats com l'excursionisme, el barranquisme, l'escalada
o la recerca de bolets. Aquest
auge, a més, s'ha vist accentuat en els dos últims anys per la
pandèmia, amb un augment del
turisme i les activitats de lleure
en zones de muntanya.
Per comarques, la Val d'Aran
és, de lluny, la que ha registrat
més intervencions, amb 102,
seguida del Pallars Sobirà (78),
l'Alt Urgell (46), l'Alta Ribagorça (46), la Noguera (39), el
Pallars Jussà (33), el Solsonès
(21), el Segrià (16), les Garrigues
(10), l'Urgell (3), la Segarra (2)
i el Pla d'Urgell (1). Pel que fa a
la tipologia, van ser 278 rescats
de muntanya, 87 recerques de
persones perdudes, 30 rescats
en rius, barrancs i llacs i dos casos de rescats en pous i coves.
A Catalunya, la xifres de l'any
passat també van ser de rècord,
amb 1.956 intervencions.
Aquest augment ha suposat
la creació l'any passat d'un nou
model multidisciplinari Bombers-Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM) per millorar
l'atenció. La principal novetat
és que l'equip de rescat incorpora un metge especialista en
urgències del SEM.
En aquest sentit, val a recordar que Lleida compta amb una
base dels GRAE, la unitat especialitzada en rescats, a la Seu
d'Urgell, que té una subseu a
Tírvia, al Pallars Sobirà. A més,
els Pornpièrs d'Aran també tenen equips d'aquestes característiques a Vielha. Això suposa
que en qüestió de minuts poden
arribar a tots els punts del Pirineu, on es produeixen la gran
majoria de casos.
Malgrat l'augment d'intervencions, el cobrament de rescats
per negligències continua sent
anecdòtic. Des de l'any 2019
només se n'han tramitat 14,
dos dels quals a Lleida (vegeu
el desglossament).

DADES

OPERATIUS El2021

CASOS A LA VAL D'ARAN

RESCATS DE MUNTANYA

INTERVENCIONS A CATALUNYA

Els Bombers van fer l'any passat
un total de 397 operatius de rescat al medi natural davant dels
328 del2020, un 21% més.

Aran és on hi va haver més casos
el 2021, seguida del Sobirà (78) i
l'Alt Urgell i l'Alta Ribagorça, amb
46 cadascuna.

Els GRAE van fer 278 rescats de
muntanya, aixf com 87 recerques
de persones perdudes i 32 rescats
en rius o barrancs.

Els Bombers van efectuar l'any
passat 1.956 rescats a Catalunya, una xifra rècord. Van ser, per
exemple, 400 més que el2018.

Imatge del rescat del6 de febrer passat de dos excursionistes ferits a la Vall Fosca.

Només s'han sancionat dos casos negligents a les comarques lleidatanes
• La Generalitat nomé s ha
tramitat el cobrament de 14
rescats a Catalunya, dos dels
quals a Lleida, des que l'octubre de l'any 2009 va entrar
en vigor la taxa per sancionar
conductes negligents. Concretament, el primer va tenir lloc
el maig del 2013 quan es va
multar el conductor d'un vehicle que va quedar atrapat al riu
Segre a la partida de Rufea de
Lleida. Va ser motivat perquè
el conductor va travessar amb
el seu cotxe de forma imprudent el riu. L'afectat va acabar
pagant 1.229 euros pels recàr-

recs al no abonar la multa de
988 euros de forma voluntària. El segon va ser el d'un fals
ofegament que es va denunciar
el 24 d'abril del 2018. Un home va trucar al112 per alertar que la seua dona s:estava
ofegant després de caure al riu
EXPEDIENTS LLEIDATANS

Un cotxe atrapat al riu
a Rufea el 2013 i un fals
ofegament a Torres
de Segre el2018

juntament amb unes altres dos
persones que s'havien tirat per
rescatar-la a Torres de Segre.
Els Mossos van localitzar la
dona una hora després al seu
lloc de treball. En el dispositiu del rescat van participar
tres dotacions i un helicòpter,
la qual cosa va suposar una
despesa de 9.866,51 euros.
La Gen eralitat va iniciar fa
un any la via judicial davant
de l'impagament. Si s'executa
un embargament; serà l'import més gran cobrat fins ara
a Catalunya per un rescat. De
moment és el d'un esquiador

atrapat per una allau fora pistes amb accés tancat a Masella,
que va pagar 2.393 euros.
Els dos últims expedients
es van obrir el març del2020,
quan va entrar en vigor l'estat
d'alarma. Un és el rescat de
dos excursionistes al refugi de
muntanya de Corna de Vaca,
al Ripollès. Un dels afectats ha
pagat 1.300 euros i l'altre és a
la via executiva. L'altre cas és
el rescat d'un ciclista en una
pista forestal de Llagostera.
La multa ascendia a 6.420 euros però ha estat anuHada per
l'estimació d'un recurs.
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Vista de les obres a la muralla de Torà.

Els operaris treballant ahir en la instal·lació de la passarel·la de fusta.

Torà culmina la reparació de la muralla
Es va desplomar fa més de tres anys i va deixar al descobert part de l'antic cementiri li
<.er t a de cadavers van ser traslladats provisiona ment a una capella
X. SANTESMASSES

I TORÀ I Torà va finalitzar ahir les

obres de recuperació i ampliació de les muralles medievals
amb la col·locació d'una passarel·la de fusta de dotze metres
de longitud, que unirà la plaça
dedicada a l'historiador Jaume
Corberó amb l'antic cementiri.
Aquest últim espai tenia fins ara
una única entrada per la part
posterior de l'església de Sant
Gil, on s'ubicava el que va ser
l'únic cementiri de la població

fins al1850, quan es va estrenar el nou.
L'enfonsament de les muralles va tenir lloc el setembre
del 2018 arran d'un episodi
d'abundants pluges i va deixar
al descobert part de les restes
humanes de l'antic cementiri.
Va començar així un periple per
recuperar i dignificar la zona.
El març del 2021 es va reconstruir el mur de pedra caigut i
al desembre es van retirar els
cadàvers de les primeres capes,

corresponents als segles XVIII i
XIX. D'aquesta manera, es van
poder traslladar finalment un
centenar de cossos a la capella
del cementiri actual.
L'alcalde, Magí Coscollola,
va explicar que aquest mateix
any es condicionarà i dignificarà una fossa a la cantonada
nord-est de l'equipament per
mantenir la memòria d'aquests
veïns del municipi. En l'actualitat és un espai tancat que serveix com a magatzem. Les obres

de les muralles han suposat una
inversió de 136.118 euros, que
han estat finançats per la Generalitat, la Diputació i fons propis
de l'ajuntament.
Amb la collocació de la passareHa finalitza la recuperació i
ampliació de part de la muralla,
que té uns 100 metres de longitud. Quedarà pendent urbanitzar la nova plaça i decidir si
es du a terme la reparació de la
resta de muralles, uns seixanta
metres més.

LES CLAUS
Esfondrament
I Les muralles es van enfonsar
el setembre del2018 després de
registrar-se abundants pluges.
Van quedar al descobert restes
humanes de l'antic cementiri.
Per això, s'han traslladat a l'actual cementiri un centenar de
cossos i s'habilitarà un espai
per retre homenatge a aquests
antics veïns.

Projecte
I Les obres han suposat una inversió de 136.000 eu ros. Segons
l'alcalde, Magí Coscoll oia, han
permès sumar un nou atractiu
turístic a la zona històrica del
municipi.

AGRICULTURA RECLAMACIONS

ADMINISTRACIÓ GESTIÓ

Protestes per la falta de
resposta .a reclama(ions
per peritatges del Filomena

La Diputadó descarta crear més
places de secretaris rurals ..

MARIA MOLINA

I BOVERA/LA GRANADELLA I Agricul-

tors i sindicats agraris temen
que la conselleria d'Acció Climàtica no respongui a les seues reclamacions sobre el peritatge dels danys causats fa un
any en les oliveres pel temporal Filomena i recorri al silenci
administratiu per concloure les
queixes.
S'ha de recordar que a mitjans de desembre cinc ajuntaments es van afegir a les queixes
de Bovera, els sindicats agraris
Asaja, UP i JARC i la Federació
de Cooperatives de l'Oli pels
pentatges de les intenses nevades del gener del 2021. Són la
Granadella, l'Albi, Bellaguarda, Granyena de les Garrigues
i Maials. Exigeixen que es repeteixin les valoracions "ja que

en molts expedients no s'han fet
correctament". Asseguren que
els tècnics del departament van
visitar tard les finques, quan no
es podien detectar bé les causes
de la ruptura dels arbres, i que
fins i tot les que va recórrer la
mateixa consellera, Teresa Jordà, on va confirmar els perjudicis per les nevades, han quedat
excloses dels ajuts.
,
L'alcalde de Bovera, Oscar
Acero, va indicar que els pagesos afectats ja han presentat les
seues reclamacions. El termini
va finalitzar el10 de gener i ha
passat més d'un mes sense que
la conselleria hi hagi donat resposta. Acció Climàtica defensa
que els peritatges estan ben fets,
Per la seua part, els afectats tornarà a reunir-se i no descarten
:mobilitzacions.

Diu que els SAT cobreixen 74 ajunta.ments i n'haurien de ser 21
H.C.
I LLEIDA I La Diputació rebutja

crear noves places de secretari rural per reforçar el Servei
d'Assistència Tècnica (SAT) de
la corporació i dels consells comarcals de Lleida. L'equip de
govern (ERC i Junts) ha desestimat una al·legació presentada
pel col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers (Csital) de
Lleida en aquest sentit.
En l'escrit de desestimació,
que s'haurà d'aprovar en el ple
de la corporació provincial dijous, l'equip de govern considera que la plantilla actual de
SAT, formada per 36 tècnics en
els consells i tres més a la Diputació, és suficient per cobrir
la demanda dels ajuntaments
que el requereixen.
La llei contempla que els

ajuntaments el pressupost dels
quals no assoleixi els 200.000
euros i la població dels quals
no arribi als 500 habitants no
estan obligats a contractar secretari interventor i els assís-

PRESSUPOST
Rebutja les al·legacions
del col·legi de ~ecretaris
i tirarà endavant el
pressupost provincial
teixen secretaris compartits del
Servei d'Assistència Tècnica.
Segons la corporació, a Lleida
són 21 els mu11icipis en aquesta
situació, mentre que els SAT
donen servei a 74 ajuntaments.
Les dades de la Generalitat as-

senyalen que 67 petits ajuntaments n'estan eximits. Tanmateix, la Diputació destaca en el
seu escrit que la ja ha requerit
diversos ajuntaments que han
deixat de complir els requisits
perquè contractin un secretari
interventor.

"Millorable"
La Diputació descarta també reforçar el servei central de
SAT. Argüeix que "es tracta
d'una manera de fer segurament millorable però no mancada de recursos econòmics"
després de xifrar en 1.473.050
euros l'import cedit als consells
per als SAT i 2.616.950 més per
a assistència i cooperació municipal. La resolució d'aquestes
al·legacions permetrà aprovar
el pressupost provincial.
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MUNICIPIS EQUIPAMENTS

Balaguer no descarta
canviar l'ús de
l'edifici de l'alberg
I BALAGUER I La Paeria de Bala-

L'estació d'esquí de fons de Lles, on es van acumular entre S i 10 centímetres de neu.

Torna la neu al Pirineu
després d'un mes de sequera
Amb gruixos que van dels S als 20 centímetres a les cotes altes
li Alerta pe nsc de mes nevades a Aran i el Sobirà
E.F.

Després de més d'un
mes (38 dies) sense precipitacions a la província de Lleida,
durant el cap de setmana va
creuar un petit front que va
deixar pluges febles al pla, que
no van superar els cinc litres
per metre quadrat, i entre S i
20 centímetres de neu nova a
les cotes altes de les comarques
de muntanya. Des de dissabte
es van acumular fins a 4,3litres
a Vilanova de Segrià, 4 a les

1 LLEIDA I

Borges Blanques o 2,8litres a
Lleida. Al Pirineu van caure
fins a 1S,6litres a Viu de Llevata; 8,S litres al Pont de Suert
i Sort; 6 a la Pobla de Segur o
S,3 a la Seu d'Urgell, segons les
dades del Servei Meteorògic de
Catalunya.
Així mateix, la nevada va
deixar gruixos de fins a 20
centímetres a Boí, 17 a Espot
i entre 10 i 1S centímetres a
Aran, la qual cosa va obligar a
circular ahir amb cadenes per

la Bonaigua a primera hora del
matí. A les estacions d'esquí de
fons de Lleida també es van
acumular entre S i 10 centímetres. Des del10 de gener passat
no s'havien registrat nevades
al Pirineu. Així mateix, l'Agència Estatal de Meteorologia va
activar ahir un avís per risc de
nevades al Pirineu que podrien sumar uns 20 centímetres
més de neu nova entre avui i
demà, especialment a Aran i
el Sobirà.

guer no descarta altres usos
per a l'edifici del Molí de l'Esquerrà on està projectat un
alberg juvenil si finalment
l'informe de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
i l'estudi d'inundabilitat encarregat per la Paeria no avalen la construcció d'un centre
en el qual poder pernoctar.
El paer en cap, Jordi Ignasi
Vidal, va assegurar en declaracions a Ràdio Balaguer que
hi ha la possibilitat de disposar aquest mes de febrer
de l'informe de la Confederació perquè es pugui avançar en la redacció de l'estudi
d'inundabilitat de la ciutat i
presentar al·legacions al pla
de perillositat i inundabilitat
de la CHE.
Per a la Paeria aquest estudi sobre el risc d'avingudes
de Balaguer ha de permetre
adequar el Molí de l'Esquerrà
com a alberg ja que és previsible que "flexibilitzarà" les
actuals limitacions basades
en el pla de l'organisme de
la conca.
El consistori va encarregar aquest estudi sobre possibles crescudes del riu al seu
pas per la ciutat després que
l'ACA retallés el projecte
de l'alberg juvenil previst a
l'antic molí i prohibís la pernodació a la planta primera
d'aquest equipament al considerar que existeix un "alt

risc" d'inundabilitat. Per a la
Paeria de Balaguer la normativa de la CHE té "moltes carències i errors" que afecten
tota la ciutat, al considerar
com a zona inundable pràcticament tota la localitat i
podria condicionar moltes
de les futures obres.
Aquesta afectació per pernoctar a la planta primera de
l'edifici del Molí de l'Esquerrà va obligar a modificar el
projecte que hi havia inicialment sobre l'alberg, on han
començat les obres de la primera fase.

Inversió de
340.000 euros
en la primera fase
• La Paeria de Balaguer
va iniciar al gener les
obres de la primera fase
de l'alberg malgrat que
l'ACA ho veu inviable.
Els treballs se centren en
les zones comunes i l'estructura de la planta baixa
i el soterrani, espais que
no estan condicionats
pels usos de la normativa
sobre zones inundables.
Les obres de rehabilitació
compten amb un pressupost de 338.000 euros i
preveuen una subvenció
de 29S.OOO de la corporació provincial.

ADMINISTRACIÓ CARRETERES

CERTÀMENS

La Generalitat diu que
el nou eix de les Garrigues
es retarda per la Diputació

Obren inscripcions
a la Sant Ermengol
1 LA SEU D'URGELL 1La

Seu obre
avuÍ'el termini per participar
en la Fïra de Sant Ermengol,
que se celebrarà a l'octubre.
Per sol·licitar un espai en
el certamen, els interessats
hauran d'omplir el formulari
disponible a la pàgina web
de l'ajuntament (www.laseu.

Vol que el catalogui ja per cedir-lo al Govern
H.C.
1 LLEIDA I La

Generalitat va plantejar a l'octubre als alcaldes de
les Garrigues construir un nou
eix comarcal aprofitant un camí municipal amb origen a la
C-12 a l'altura de Torrebesses
que passa per Granyena de les
Garrigues i el Cogul per enllaçar amb la C-233 al sud de la
finca de Mas de Melons, una
carretera de la Generalitat considerada actualment el principal eix comarcal. El secretari
d'Infraestructures i Mobilitat,
Isidre Gavín, va explicar ahir
que l'actual eix (C-233) entre
la Granadella i Juncosa està en
mal estat i condicionar-lo com a
principal carretera de comunicació interna a la comarca seria

"ruïnós". Tanmateix, perquè
la Generalitat pugui invertir
en la pista municipal requereix primer "que la Diputació
la incorpori en el pla zonal de
carreteres", una cosa que segueix en l'aire, va assegurar.
En aquest sentit, la Generalitat
afirma que l'adequació del nou
eix comarcal s'està demorant a
l'espera que la Diputació compleixi aquest tràmit.
ACORD

La corporació provincial
afirma que estan a punt
de tancar un acord amb
la secretaria de Mobilitat

cat).

INICIATIVES
La pista de Granyena al Cogul està en males condicions.

La proposta de la Generalitat
permetrà enllaçar amb una carretera nova la C-12 i l'autopista AP-2 a les Borges Blanques.
Respon també a la reivindicació
d'alcaldes de les Garrigues Altes. El president de la Diputació,
Joan Talarn, va assegurar per la
seua part que comparteixen la
consideració d'aquest nou eix
comarcal corn el projecte de
carretera principal a les Garrí-

gues i va afegir que serà un "eix
bàsic de país". Va destacar que
figura en el pla parcial de Ponent i va admetre que no tenen
encara enllestit el pla zonal de
carreteres. Talarn va afirmar en
canvi que preveuen assolir ben
aviat un acord amb la secretaria
d'Infraestructures i Mobilitat
que permetrà tirar endavant el
projecte per iniciar després les
obres.

Vint càmeres
meteorològiques
I LLEIDA I El Projecte 4 Estaci-

ons, que va nàixer el 2018
amb l'objectiu d'atansar la
meteorologia a la ciutadania
amb càmeres web en directe, ja compta amb més d'una
vintena de dispositius installats al Pirineu. Ara busquen
també la implicació d'espais
particulars.

I

I
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Divisió a l'Església
per la investigació

El senyor

Blai Sanchez Serra
Tot l'equip de GRUP FISCAL CONTABLE LLEIDA SL (GRUP F) lamenta
profundament la seva pèrdua i s'uneix al dolor de la família.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimarts dia 15,
a 2/4 de 5 de la tarda, a l'església parroquial de Ponts.

sobre els abusos
L'arquebisbe de Madrid: "Que no hi hagi
denúncies no significa que no hi hagi casos"
AGÈNCIES

Divisions a la Conferència Episcopal Espanyola
(CEE) sobre com abordar la denúncies sobre abusos sexuals
a menors en el si de l'Església.
La majoria de bisbes veuen un
atac a la institució la iniciativa
de l'Estat que sigui el Defensor
del Poble l'encarregat de les
investigacions.
No obstant, el cardenal Carlos Osoro, arquebisbe de Madrid, a través del seu projecte
Repara, ha llançat un vídeo en
el qual desmunta "falses creences" sobre que les denúncies danyen l'Església o que la
majoria són falses. Diu que el
fet "que no hi hagi denúncies
no significa que no hi hagi casos" i remarca que "els casos
del passat són casos del present,
sobretot quan la ferida de les
víctima segueix oberta i encara
que qui va abusar hagi mort".
Altres prelats com els de Santiago de ComposteJ.la, Burgos i
Zamora s'han mostrat a favor
de comissions parlamentàries
o independents.
En aquest sentit, els jutjats
catalans investiguen des del
2019 catorze casos d'abusos a
l'Església. Tres, oberts pels jutjats de Reus, Valls i Tarragona,
es troben sobreseguts provisionalment i un altre a Mataró està arxivat per prescripció. Així
1 MADRID I

Ponts, 15 de febrer del 2022

El senyor

Blai Sanchez Serra
Els treballadors de BLAI GABINET DE SERVEIS SL i BIATRANS SL
et trobarem a faltar.

Ponts, 15 de febrer del 2022

La senyora

Teresa Piñol Sendra
Vídua de Félix Esteban Hernandez
Ens va deixar el 4 de febrer als 94 anys.
(A.C.S.)
Els seus estimats fills, nets i besnet us assabenten de la cerimònia religiosa que
tindrà lloc avui dimarts dia 15, a les 20.15 h, a la capella del Santuari de Santa
Teresita, en el seu record.

DEFUNCIONS

Lleida, 15 de febrer del 2022

Pregueu per l'ànima d'

Antonieta Romero i Pérez
Vídua de Manel Macarulla i Capó
Descansà en la Pau del Senyor el14 de febrer del 2022 als 92 anys.
(A.C.S.)
Tothom qui t'ha estimat està de dol. Anna Mari, Manel, Adrià, Fermí, M. Carme,
Juanjo, Coral; germans, Anita i Joan i família tota.
Portem-la sempre en el cor. La seva ànima segur que ens tindrà en un racó
especial.
Preguem una oració per ella.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimarts dia 15, a les 10.30 hores, a
l'església parroquial de la Sagrada Família (Cappont).
Lleida, 15 de febrer del 2022

Juan José Om ella.

BALANÇ
Els jutjats catalans
investiguen 14 casos des
del2019, tot i que 3 estan
sobreseguts i 1, arxivat
ho va notificar ahir la Fiscalia
Superior de Catalunya a la Fiscalia General en compliment
de la instrucció de detallar la
relació de procediments judicials en tràmit sobre abusos sexuals a menors en institucions
religioses.
Així mateix, el papa Francesc
ha disposat una reforma de la
poderosa Congregació per a la
Doctrina de la Fe per, entre altres coses, agilitzar els processos sobre temes disciplinaris,
com els casos d'abús.

LITERATURA

Publiquen un
llibre sobre
l'hospital de cartró
de la Vall Fosca

"Mi mente todavía te habla y mi corazón todavía te busca...
pera mi alma sabe que siempre estaras en todos nosotros"

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2.

I

lvan Reitman.

Mor lvan Reitman,
director de
/Caçafantasmes'
I LOS ANGELES I El director i pro-

ductor de cine Ivan Reitman,
que va dirigir la popular pellícula Caçafantasmes (Ghostbusters), va morir dissabte als
75 anys a Califòrnia, van informar ahir mitjans locals. El
també productor d'Animal
House (Desmadre a la americana) va morir "mentre dormia" la nit de dissabte passat
a la seua casa de Montecito, a
l'estat de Califòrnia, segons
els seus familiars.

I LA TORRE DE CAPD ELLA I El Museu Nacional de la Ciència i
la Tècnica de Catalunya, el
Molí Paperer de Capellades
i Eumo Editorial coediten el
llibre L'hospital de cartró de
Capdella. Una icona de l'arquitectura prefabricada, de
Sigrid Remacha.
L'obra, que estarà disponible a les llibreries a partir
d'avui, repassa l'evolució de
l'arquitectura prefabricada europea, la implantació d'edificis
fets amb cartró i fusta a la Vall
Fosca i els canvis al Pirineu
amb l'inici de l'explotació
hidroelèctrica.
L'hospital de cartró es va
construiria 107 anys per atendre els treballadors que aixecaven la central hidroelèctrica
de Capdella (Pallars Juss·à) i
encara continua dret.

