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salvament

Rescaten una
esquiadora
accidentada
a Alt Àneu
❘ alt àneu ❘ El Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels
Bombers de la Generalitat va
rescatar ahir al migdia una
esquiadora accidentada a la
zona de l’Estany Pudo d’Alt
Àneu, fora de les pistes de
l’estació d’esquí de Baqueira.
L’avís es va registrar sobre
les 13.53 hores i fins al lloc
va acudir un helicòpter del
grup d’actuacions especials
amb metge. Després d’una
primera revisió mèdica i immobilització, la ferida va ser
traslladada fins a l’heliport
de Vielha, on l’esperava una
ambulància dels Pompièrs
que la va traslladar a l’hospital de la capital de la Val
d’Aran.

trànsit

Ferit lleu un
motorista en una
sortida de via al
Pallars Jussà
❘ sarroca de bellera ❘ Un motorista va resultar ferit ahir
en un accident a la carretera
N-260 al seu pas pel terme
municipal de Sarroca de Lleida. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les
15.34 hores, quan el motorista va perdre el control del
vehicle i va tenir una sortida
d’aquesta via. Al lloc també van acudir sanitaris del
SEM que van evacuar l’home a l’Hospital del Pallars
amb ferides lleus. Davant de
l’elevat nombre d’accidents
de motoristes, Trànsit va
anunciar que aquest any es
posaran en marxa dos motos
espiell per evitar distraccions i actituds temeràries a
la carretera.

comarques
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successos emergències

Mor un home de seixanta-un anys a
l’incendiar-se casa seua a les Borges

La víctima va ser trobada inconscient al bany després que veïns alertessin de les
flames || El foc va calcinar la primera planta i el fum va afectar la segona
bombers de la generalitat

m.cabello

❘ les borges blanques ❘ Un veí de
61 anys de les Borges Blanques,
M.C.M., va morir ahir a la matinada al declarar-se un incendi
al seu domicili, al número 35
del carrer de l’Hospital de la
capital de les Garrigues. Els
Bombers de la Generalitat van
rebre l’avís pocs minuts després
de mitjanit, quan alguns veïns
dels edificis contigus van alertar els serveis d’emergència de
les flames.
Al lloc es van desplaçar set
dotacions dels equips d’extinció,
encara que quan hi van arribar
l’incendi estava molt desenvolupat a la primera planta de la
casa. També hi van anar efectius de la Policia Local i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Les
flames van arrasar el passadís
i una habitació contigua.
Segons va assenyalar els
Bombers, també va quedar afectada la segona planta pel fum
i la temperatura. Al bany, els
efectius van trobar inconscient
l’home que, segons van relatar
a SEGRE fonts properes al cas,
tenia problemes de mobilitat i
vivia sol. La víctima va ser evacuada a l’exterior per ser atesa
pels sanitaris del SEM, encara
que ja no es va poder fer res per
salvar-li la vida i va morir per
intoxicació de fum.
Els Mossos d’Esquadra han
ober t u na invest igació per
aclarir les causes del foc, malgrat que les primeres hipòtesis apuntarien a un incendi
accidental originat per una
estufa de gasoil. Els Bombers
van donar el foc per extingit a
les 00.40 hores, moment en el
qual van iniciar les maniobres
de ventilació i revisió de l’immoble, de dos pisos i la planta
baixa. Tres hores després de

Alguns bombers que van extingir l’incendi al número 35 del carrer Hospital de les Borges.

declarar-se el foc, van donar
el servei per acabat i totes les
dotacions van tornar al parc.
L’alcaldessa de les Borges Blanques, Núria Palau, va lamentar el tràgic succés i va explicar
que tècnics municipals revisaran demà els danys a l’edifici,
que té bigues de fusta.
Les flames, que van generar
una gran columna de fum, no
van obligar a evacuar cap dels
veïns dels domicilis adjacents.
D’altra banda, els Bombers van
sufocar ahir focs de vegetació a
Cervià de les Garrigues, Ivars
d’Urgell, Cervera i Agramunt.
A la Seu d’Urgell, al carrer
Joaquim Viola Lafuerza, es va
cremar una xemeneia en un
immoble.

govern d’andorra

Catalunya registra vuit víctimes
per focs en habitatges enguany
n En tan sols dos mesos, vuit
persones han perdut la vida
en incendis d’habitatges al
conjunt de Catalunya. L’últim d’aquests successos es
va produir divendres passat,
quan va morir una dona de
73 anys amb mobilitat reduïda en un foc que es va declarar a casa seua, a Calonge, al
Baix Empordà.
Una setmana abans, el
diumenge 20 de febrer, un
home va perdre la vida en
un foc en una casa de quatre plantes al municipi de

Vilella Baixa, a la comarca
del Priorat. Des de principis
d’any, també s’han registrat
cinc d’aquestes víctimes a
Reus, Barcelona, Terrassa i
Malgrat de Mar, la majoria
d’avançada edat.
Durant els últims anys, els
elevats preus de la calefacció han portat que cada vegada més persones utilitzin
brasers o estufes elèctriques
per escalfar els habitatges,
uns sistemes no regulats que
poden arribar a provocar incendis en habitatges.

Successos incendis

Crema una nau industrial
de reciclatge a Andorra

El material a l’interior de la nau va propiciar que les flames es propaguessin ràpidament.

❘ andorra ❘ Divuit dotacions dels
Bombers d’Andorra van treballar ahir en l’extinció d’un incendi que va calcinar una nau
industrial de la Comella. El foc
es va declarar al voltant de les
06.15 hores i ràpidament es va
propagar per tota l’estructura,
la qual cosa va generar una gran
columna de fum. El director
del cos, Jordi Farré, va explicar que l’incendi va afectar tota
la nau, destinada al reciclatge,
i que els esforços inicials dels

equips d’extinció es van centrar
a evitar la propagació del foc a
la zona boscosa i les instal·lacions contigües. A més de les
dotacions terrestres de Santa
Coloma, la Massana i Canillo,
també va realitzar tasques de
suport un helicòpter. El risc de
col·lapse de la nau va obligar els
serveis d’emergència a treballar
des de l’exterior. L’aparatós incendi només va provocar danys
materials, segons els Bombers
d’Andorra.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

turisme previsions

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

instal·lacions esportives

El ràfting ja té reserves per
a Setmana Santa i estiu

m.b.

A l’espera que comenci la campanya d’aquí a dos setmanes
segre

maría molina

❘ llavorsí ❘ Els esports d’aventura i en especial el ràfting ja
registren reserves, sobretot
per a Setmana Santa i també
l’estiu, a quinze dies que comenci la campanya el pròxim
15 de març. Segons va indicar el president de l’Associació
d’Empreses d’Esports d’Aventura del Sobirà, Flòrido Dolcet, la previsió és molt bona

Les pistes de pàdel a la zona de la guarderia de la Pobla.

La Pobla de Segur
estrena pistes de pàdel

esquí

Coincidirà amb la
temporada d’esquí, que
finalitza el 18 d’abril,
Dilluns de Pasqua
d’acord amb la demanda que
ja s’està tenint. Està pendent
l’acord de l’entitat amb Endesa
per regular els cabals que han
de baixar per la Pallaresa per
garantir les activitats aquàtiques, sobretot els mesos estivals. De moment, els embassaments a la capçalera d’aquesta
conca es mantenen per sobre
de la mitjana i es compta que
la situació de sequera pugui
revertir durant els mesos de
primavera.

Barques al Sobirà durant la campanya de l’any passat.

No obstant, Dolcet va remarcar que els índexs de neu
acumulats als cims del Pallars
Sobirà, sobretot a la zona de
Tavascan, són òptims de cara
al desglaç. Va puntualitzar que
s’entendrà qualsevol mesura
que es prengui en cas que la
situació de falta de precipitacions continuï.
La quantitat de reserves que
s’han fet fins al moment demostren que hi ha gran interès
per l’oferta del turisme d’aven-

tura. “La gent té ganes de sortir, més ara que sembla que les
restriccions per la Covid van a
la baixa després de dos anys de
pandèmia”, va indicar.
D’altra banda, l’oferta de
turisme d’aventura es podrà
combinar amb la de la neu ja
que aquest any les vacances
de Setmana Santa són tard ja
que començaran el 10 d’abril
i acabaran el dilluns 18, Pasqua, data en la qual finalitza
la temporada.

❘ La pobla de segur ❘ La Pobla de
Segur estrenarà ben aviat les
dos pistes de pàdel que ja estan acabades i que han suposat una inversió de 76.000
euros que s’han finançat amb
recursos propis de l’ajuntament, segons va explicar l’alcalde, Marc Baró.
Aquestes dos pistes dependran de la regidoria d’Esports, que s’encarregarà de
la seua gestió i explotació.
De fet, es preveu iniciar una
campanya perquè els veïns
se’n facin socis de cara a tenir
descomptes i promocions i
publicitar les instal·lacions.
Encara no s’han fixat els
preus, va remarcar Baró. Les

iniciatives promoció

Obres al pont
D’altra banda, l’ajuntament ha escampat quitrà
fred a les voreres del pont
del Flamicell per eliminar
clots i sots a la travessia de
la carretera N-260. Segons
l’alcalde, alguns punts de les
voreres presentaven un estat
molt degradat per la qual cosa era necessari actuar. Són
treballs puntuals per millorar
la imatge.

patrimoni

El Pont estrena
una ruta que
uneix els seus
quatre ponts

patronat de turisme de la diputació

Per recórrer a peu o
bé amb bicicleta
❘ el pont de suert ❘ L’ajuntament
del Pont de Suert ha habilitat
una nova ruta per recórrer a
peu o amb bicicleta que uneix
els quatre ponts del municipi. És un recorregut circular
de dos quilòmetres i de dificultat baixa. També és apte
per a persones amb mobilitat
reduïda. La ruta, anomenada
Els ponts del Pont, forma part
del Camí de l’Aigua, que uneix
Caldes de Boí amb el Pont de
Suert a través d’un itinerari
que segueix el curs dels rius
de l’Alta Ribagorça.
Els senderistes i ciclistes
troben al llarg d’aquest recorregut quatre ponts (el de
la Palanca, el del barri del Ro-

instal·lacions, ubicades a la
zona de la guarderia, s’obriran la setmana que ve i ja es
podran fer reserves per part
dels interessats, va remarcar
l’alcalde.

Un dels plafons de la nova ruta del Pont de Suert.

ser, el de la central hidroelèctrica i el pont Nou) i, a més,
cinc plafons amb informació
concreta de la zona i sobre
què poden descobrir al seu
entorn, segons van explicar

des del Patronat de Turisme
de la Diputació. Amb aquesta
proposta, la capital de l’Alta
Ribagorça ja compta amb un
nou atractiu turístic que s’afegeix, per exemple, al centre

històric, l’església vella que
acull la col·lecció d’art sacre
de la Ribagorça, el Centre de
Fauna o el centre BTT, que
proposa setze rutes de diferents dificultats i durades.

Campanya per
promocionar
l’art barroc de la
vall de Cardós
❘ Esterri de cardós ❘ L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
donarà a conèixer dissabte
vinent, 5 de març, el projecte sobre l’avaluació i dinamització dels elements religiosos barrocs de les Valls
de Cardós.
La iniciativa està impulsada pel Parc Natural de
l’Alt Pirineu i Aran i la Comunitat de Municipis Cardosencs. La presentació tindrà lloc a les 11.00 hores a la
sala polivalent de Tavascan.
A les 12.30 es farà una visita a l’església de Sant Bartomeu d’aquesta localitat del
Pallars Sobirà.
El diumenge dia 6 es farà
una ruta per les esglésies
de Santa Coloma de Surri
i de Sant Julià d’Arrós de
Cardós.
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societat

guia

➜

tradicions Festes

laia pedrós

Les comarques, de festa a tot ritme
n Bona part de les localitats de Lleida van celebrar
ahir el gran dia de Carnaval
amb actes que van tenir com
a plat estrella la Gran Rua i
van comptar amb especta-
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cles d’animació i música, així
com concursos de disfresses.
Avui, els seguiran activitats
com rues infantils o balls de
Carnaval en diferents punts
del territori.
jordi echevarria

Tàrrega. La capital de l’Urgell va organitzar un concurs de disfresses on es van presentar idees molt originals.
ajuntament de balaguer

ajuntament de tremp

Balaguer. Pels carrers de la capital de la Noguera es van poder veure disfresses de tota mena.
ajuntament de les borges blanques

Tremp. Desenes de persones van anar a la rua de Tremp.
@carnavalsolsona

Solsona. La Penjada del Ruc va tenir un gran protagonisme en la jornada.

Les Borges Blanques. El grup de percussió Recerca de la localitat va posar ritme a la rua.

