
Localitzat viu el boletaire 
desaparegut dimarts a la 
muntanya de Fígols i Alinyà
Ha estat trobat per un altre boletaire a la zona  
de Rasa d’Odèn, a la comarca veïna del Solsonès
Lleida
REDACCIÓ
El boletaire de 70 anys desapa-
regut des de dimarts a la tarda 
a la muntanya de Fígols i Alinyà 
(Alt Urgell) va ser trobat ahir a les 
11.00 del matí per un altre bole-
taire a la zona de la Rasa d’Odèn, 
a la veïna comarca del Solsonès, 
segons van informar els Bombers 
de la Generalitat de Catalunya.

L’home, de 70 anys i veí de 
Guissona, tenia símptomes de 
deshidratació i hipotensió. El Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) el va evacuar a l’Hospital 
de Manresa amb l’helicòpter me-
dicalitzat.

Va ser un company del boletai-
re qui va alertar de la desaparició 
als Bombers de la Generalitat, di-
marts a les 16.17 hores, moment 
en què es va activar un dispositiu 
de recerca que va continuar, dia i 
nit, fins al matí d’ahir. Tot i que en 
un primer moment els Bombers 
van poder contactar telefònica-
ment amb la persona desapare-
guda, des de dimecres ja no va 
ser possible parlar amb ell.

Durant aquests dies, en la re-
cerca hi van participar diverses 
dotacions terrestres de Bombers 
de la Generalitat (inclòs el Punt 
de Trànsit, el Grup Caní de Re-
cerca, el Grup d’Actuacions Es-
pecials i el Grup d’Actuacions Fo-
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restals), a més de dos helicòpters, 
un d’ells amb càmera tèrmica per 
poder detectar punts calents des 
de l’aire. El cos de Mossos d’Es-
quadra també hi va treballar amb 
l’helicòpter, la unitat de muntan-
ya, la unitat canina i patrulles de 
seguretat ciutadana. Els Agents 
Rurals també hi van participar 

amb diversos agents i dos drons. 
A més, els operatius també van 
comptar amb la col·laboració d’al-
guns voluntaris. Des de dimarts 
es va fer recerca intensiva en un 
radi de 500 metres al voltant del 
darrer punt on se’l va veure, així 
com recerca extensiva més enllà 
d’aquesta zona.

També ahir entorn les 13.00 
hores una dona va haver de ser 
rescatada pels Bombers al Baix 
Pallars després que patís una cai-
guda mentre buscava bolets. La 
dona presentava una possible 
fractura de tíbia i peroné i un he-
licòpter dels GRAE va evacuar la 
dona a l’Hospital de Tremp.
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Els Bombers de la Generalitat de 
Catalunya de van rescatar ahir a 
la tarda una espeleòloga de 32 
anys que s’havia accidentat a l’in-
terior de la Grallera del Boixaguer 
(Àger). Un total de 20 bombers, 
entre els què hi havia 9 GRAE i 
una infermera del Grup d’Emer-
gències Mèdiques dels Bombers, 
a més de dos helicòpters, van tre-
ballar en l’espectacular rescat.

L’avís es va rebre a les 13.15 

hores i la noia no va ser fora de la 
cova fins les 19.00 hores. I és que 
el rescat va ser molt costós ja que 
els bombers van haver de realit-
zar 100 metres de recorregut en 
un pou vertical de 70 metres, en-
tre passatges estrets i complicats. 
Un helicòpter dels Bombers de la 
Generalitat va traslladar l’espe-
leòloga accidentada a un Centre 
hospitalari amb una possible frac-
tura del cap de l’húmer.  

Rescatada una espeleòloga 
a la Grallera del Boixaguer 
a 70 metres de profunditat

Tallada la N-II 
a Cervera en 
precipitar-se un 
home a la via
La N-II va haver de ser talla-
da ahir entorn les 14.00 hores 
després que un home es preci-
pités a la calçada des d’un pont 
d’uns 5 metres d’alçària. Un 
helicòpter medicalitzat del Ser-
vei d’Emergències Mèdiques 
(SEM) va evacuar l’home en 
estat greu a un Centre hospita-
lari després que els facultatius 
mèdics l’estabilitzessin. La via 
va estar tallada a la circulació 
aproximadament durant una 
hora en ambdós sentits de la 
marxa, fet que va ocasionar im-
portants retencions de trànsit 
des de les 14.00 fins les 15.30 
hores aproximadament. 

Detingut un jove a 
Camp de Mart per 
ocasionar danys a 
diferents vehicles

Arresten un home 
al Casc Antic de 
Lleida per venda 
d’estupefaents

La Guàrdia Urbana 
deté un home per 
trencar condemna

Un jove va ser detingut la du-
rant la matinada d’ahir a Camp 
de Mart de Lleida per ocasio-
nar diferents danys a alguns ve-
hicles que estaven estacionats. 
La Guàrdia Urbana va ser aler-
tada a les tres de la matinada a 
causa d’uns aldarulls que esta-
ven protagonitzant un grup de 
joves i, en arribar, van compro-
var que un d’ells havia ocasio-
nat danys a diversos cotxes so-
bre els què havia estat saltant. 

Agents de la Guàrdia Urbana 
de Lleida van detenir divendres 
entre les 20 i les 21.00 hores 
un home per un pressumpte 
delicte contra la salut pública. 
L’home va ser detingut per la 
Guàrdia Urbana per vendre es-
tupefaents.

Un home va ser detingut per la 
Guàrdia Urbana ahir a les cinc 
de la matinada al carrer Rovi-
ra Roure de Lleida per trenca-
ment de condemna. L’arrestat 
va trencar una ordre d’allunya-
ment de la seva ex parella i es 
va apropar a la zona on viu a la 
matinada d’ahir. FOTO: Bombers / Els bombers van haver de recórrer 100 m dins la cova
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