
Mor un bomber del 
parc de la Seu d’Urgell 
en un accident mentre 
feia escalada a Astúries
Tenia 43 anys i no va superar les ferides 
que va patir a la cara oest de l’Urriellu
Un bomber del parc de la 
Seu d’Urgell de 43 anys 
va perdre la vida mentre 
escalava a l’Urriellu, a 
Astúries. Va caure des d’una 
alçada d’uns 15 metres i va 
morir el dijous a l’hospital 
on estava ingressat.

Lleida
REDACCIÓ
Un bomber de 43 anys del parc de 
la Seu d’Urgell va morir el dijous 
com a conseqüència de la grave-
tat de les ferides que va patir di-
lluns passat al migdia en un acci-
dent mentre practicava escalada 
a l’Urriellu, a Astúries, segons van 

informar els Bombers de la Gene-
ralitat i el servei d’emergències 
112. La víctima va ser traslladada 
amb un traumatisme cranioen-
cefàlic en estat greu després de 
ser rescatada en una zona de di-
fícil accés. El bomber va patir una 
caiguda d’uns 15 metres quan es 
trobava a la cara oest de la mun-
tanya. L’avís el va donar el guarda 
del refugi d’Urriellu després de 
veure que el ferit demanava au-
xili. L’helicòpter va traslladar el 
bomber fins a l’Hospital Univer-
sitari Central d’Astúries, on final-
ment va morir el dijous.

Es tracta del segon bomber 
lleidatà que perd la vida practi-

cant escalada aquest any. El pri-
mer va ser el passat 11 de juliol, 
quan un bomber lleidatà del parc 
d’Igualada, de 47 anys, va morir 
mentre feia una travessia entre la 
via Ravier i el Espolón de Espar-
rets, a l’entorn del Parc Nacional 
d’Ordesa i Monte Perdido (Osca). 
En aquest cas, els amics de la víc-
tima van alertar que no havia tor-
nat i van informar del recorregut 
que tenia previst fer l’escalador. 
La zona va ser rastrejada per la 
Guàrdia Civil i va ser localitzar al 
dia següent, per un grup especi-
alitzat, amb ferides que eren in-
compatibles amb la vida, van ex-
plicar els efectius desplaçats.
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Els Mossos d’Esquadra i la poli-
cia local de Tàrrega van detenir 
el dijous un home de 43 anys, 
de nacionalitat marroquina i veí 
de la capital de l’Urgell, com a 
presumpte autor d’un delicte de 
tràfic de drogues. En aquest sen-
tit, segons van informar fonts 
consultades de la policia cata-
lana, la investigació es va iniciar 
després de tenir coneixement 
que una persona podria estar 
venent drogues al carrer Sant 
Joan de Tàrrega. D’aquesta ma-
nera, els mossos i la policia local 
van muntar de forma coordina-
da un dispositiu de vigilància en 
aquest punt de la localitat per 
tal de confirmar les sospites que 
tenien. Finalment, aquestes van 
donar els seus fruits i el dijous 

van detenir el citat home. A més, 
també es va fer una entrada i re-
gistre del seu domicili, on es va 
trobar cocaïna i diversos objec-
tes relacionats amb aquest tipus 
de droga. Finalment, ahir l’home 
de 43 anys va passar a disposi-
ció judicial al jutjat de guàrdia de 
Cervera i va quedar en llibertat 
amb càrrecs.

Els membres dels GRAE dels 
Bombers de la Generalitat van 
rescatar ahir dos pastors que 
havien quedat atrapats a la zo-
na del Colladon de Coto, a la 
Vall de Boí. De fet, els dos ho-
mes havien quedat atrapats 
quan intentaven rescatar el seu 
ramat de 80 cabres, que havia 
quedat aïllat el dia anterior en 
aquella mateixa zona. En aquest 
sentit, segons van explicar fonts 
del cos, els animals van relliscar 
per unes roques i es van quedar 
en una lleixa. Va ser ahir quan 
els dos pastors, que el dia ante-
rior no havien pogut fer res per 
treure-les d’on es trobaven, van 
decidir tornar-hi per tornar-ho a 
intentar. Però de la mateixa ma-

nera, van relliscar i van quedar 
atrapats amb unes 80 cabres. Ai-
xí, cap a les 11.55 hores, els ser-
veis d’emergències van ser aler-
tats de la situació i es va muntar 
un dispositiu per rescatar tant 
els animals com els pastors. Un 
cop al lloc dels fets, els efectius 
dels Bombers van muntar una 
cordada i a les 17.00 hores acon-
seguien rescatar els dos pastors 
i un total de deu cabres. Malgrat 
tot, cal destacar que encara que-
daven uns 70 animals que no 
podien sortir. Així, davant les di-
ficultats dels rescat, els pastors 
van manifestar que ells matei-
xos juntament amb gent especi-
alitzada s’encarregarien de treu-
re-les en les hores posteriors.

Detingut al carrer Sant Joan 
de Tàrrega un home acusat 
de traficar amb cocaïna

Els Mossos i 
la policia local 
van muntar el 

dispositiu

Els Agents Rurals inicien avui, fins 
el diumenge dia 23, un operatiu 
de vigilància a la zona frontere-
ra, coincidint amb la setmana de 
la caça de l’isard a Andorra, per 
evitar la caça furtiva, denunciar 
caçadors sense permisos i esta-
blir la pressió cinegètica sobre les 
poblacions d’aquest animal. Així, 
es faran controls preventius  a la 

zona que limita Andorra i Catalu-
nya, on majoritàriament hi ha re-
serves de caça on aquesta activi-
tat està molt controlada. A més, 
els membres del cos informen a 
excursionistes i usuaris del medi 
natural sobre aquesta activitat i 
inspeccionen altres activitats al 
medi, com ara la circulació moto-
ritzada o els focs d’esbarjo.

Operatiu de vigilància entre 
Andorra i Catalunya per 
evitar la caça furtiva d’isard

FoTo: Agents rurals / Andorra inicia la setmana de la caça de l’isard

Un boletaire, evacuat 
a l’Hospital de 
Tremp en patir una 
lipotímia a Rialp

Realitzen una 
crema de rostolls 
de prova a la zona 
de la Segarra

Un boletaire de 73 anys, veí 
de Sort, va ser rescatat ahir 
quan es trobava a Rialp en pa-
tir una lipotímia i es va desma-
iar. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
a la incidència a les 12.54 ho-
res i fins al lloc dels fets es van 
traslladar els Bombers i el SEM. 
Finalment, l’home va ser tras-
lladat a l’Hospital de Tremp.

El Grup Especial de Preven-
ció d’Incendis (GEPIF), tècnics 
del Servei de Sanitat Vege-
tal i Agents Rurals ha realitzar 
aquesta setmana una crema de 
rostolls de prova a la Segarra. 
Segons van informar, l’objec-
tiu establert era poder avaluar 
l’eficàcia de l’ús del foc com a 
mesura fitosanitària. 

Rescaten dos pastors a 
la Vall de Boí en quedar 
atrapats amb unes cabres

 ANUNCI
El Servei Territorial de Carreteres de Lleida, comunica que :
La carretera C-28 quedarà restringida al pas de vehicles de grans 
dimensions entre el PK 41+920 i el PK 45+850, al terme municipal de 
Naut Aran.

- Itinerari alternatiu en ambdós sentits de circulació:
N-260 Pont de Suert- La Pobla de Segur

L’afectació al trànsit és total per a vehicles que tinguin una longitud superior 
a 12 m i una amplada superior a 3m.

L’afectació al trànsit serà des del 17 de setembre fins al dia 30 de novembre 
de 2018.

Així mateix, s’informa que aquest tram de carretera també quedarà afectat 
pels talls de trànsit puntuals i intermitents per a tots els vehicles. Els talls 
seran a les hores en punt i d’una durada aproximada de 30 minuts en la 
franja horària de 8 h a 18 h, de dilluns a divendres.

Es demana disculpes per les molèsties que aquestes restriccions puguin 
ocasionar.

El Cap del Servei Territorial de Carreteres
Jordi Benet Llobera

rcolomina
Resaltado
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