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Balaguer va acollir ahir la VIII 
Jornada de Prevenció d’Incendis 
Forestals, organitzada pel Con-
sell Comarcal de la Noguera. En 
aquesta cita van participar els 

Agents Rurals, Bombers i Mos-
sos d’Esquadra. A més, els Bom-
bers van extingir ahir un incen-
di de matolls prop de l’L-701, a 
Granyena de les Garrigues.

Balaguer acull una jornada 
de prevenció d’incendis

FOTO: Agents Rurals / Moment de la jornada que es va realitzar ahir

Quatre motoristes van resultar 
ahir ferits en sengles acciden-
tes que es van registrar ahir a 
Abella de la Conca i a les Borges 
Blanques. En aquest sentit, a les 
10.44 hores, els serveis d’emer-
gències van ser alertats que du-
es motos havien xocat a Abella 
de la Conca. Arran del sinistre, 
un dels motoristes van resul-

tar ferit de caràcter lleu mentre 
que l’altre va patir una possible 
fractura de tíbia i peroné i va ser 
traslladat a l’Hospital de Tremp. 
Per altra banda, a les 16.44 ho-
res van ser informats que s’havia 
produït un sinistre a la C-233 en 
el que estaven implicades dues 
motos i arran d’això dos moto-
ristes van ser ferits lleus.

Quatre motoristes ferits en 
sengles accidents a Abella 
de la Conca i a les Borges

Un cotxe calcinat 
en patir un incendi 
a la C-25, al terme 
de Sant Ramon
Un cotxe es va cremar ahir quan 
es trobava al quilòmetre 93 de 
la C-25, al terme municipal de 
Sant Ramon. En aquest sentit, 
els serveis d’emergències van 
ser alertats de la incidència a 
les 12.03 hores. Ràpidament es 
va activar el corresponent pro-
tocol d’extinció d’incendis i fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
els Bombers de la Generalitat 
per apagar el foc.

Sanejaments de 
façana a la ciutat de 
Lleida i al Cinema 
Casal de Cervera
Els Bombers de la Generalitat 
es van desplaçar ahir, a les 9.20 
hores, a l’Avinguda Alcalde Por-
queres en ser alertats que ha-
via caigut part d’una cornisa a 
la via pública. Així, van fer el 
corresponent sanejament de 
façana. Per altra banda, a les 
10.56 hores es van personar al 
Cinema Casal de Cervera on els 
efectius van dur a terme el ma-
teix tipus de servei.

ELS GRAE VAN RESCATAR UNA DONA ahir a l’Estany 
de la Roca, a la Vall de Boí, en patir una caiguda en la que va 
patir una possible fractura de tíbia. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats a les 15.39 hores que una excur-
sionista havia caigut i que no podia continuar caminant. Així, es 
va activar el protocol de rescat i fins al lloc es van desplaçar els 
GRAE dels Bombers en un helicòpter. Posteriorment, va ser tras-
lladada pel SEM a l’Hospital de Vielha.

La Noguera i l’Urgell 
rememoren el 80 
aniversari de la    
Batalla del Segre
Acullen actes en record la ciutat de 
Tàrrega i les trinxeres del Merengue
Avui al matí es farà una 
visita guiada ambientada 
amb trinxera vivent a 
les trinxeres dels Tossals 
i a la Font Amarga de 
Montgai. També es farà la 
projecció del documental 
“El Merengue i la Lleva del 
Biberó”.

Tàrrega / Camarasa
REDACCIÓ
Les comarques de la Noguera i 
l’Urgell van recordar ahir amb di-
ferents actes el 80 aniversari de 
la Batalla del Segre, que tingué 
lloc l’any 1938 i considerada una 
de les conteses de la Guerra Civil 
amb més víctimes. A la capital de 
l’Urgell, Tàrrega, es va fer una xe-
rrada i homenatge als brigadistes 
internacionals William Digges i 
Juan Medina Palmero al cemen-
tiri de Tàrrega. 

Després es va realitzar una vi-
sita al Museu Miquel Areste de la 
Batalla del Segre i posteriorment 
es visità el Museu Cal Trepat, an-
tiga fàbrica de material bèl·lic du-
rant la Guerra Civil.

També a Camarasa es va realit-
zar una visita guiada a les trinxe-
res del Merengue i a més es va 
fer un homenatge a la Quinta del 
Biberó, en concret al Tossal del 

Déu. Els nois de primer de batxi-
llerat de l’INS Ciutat de Balaguer, 
que actualment tenen 17 anys, 
es van vestir de combatents de 
la lleva del biberó i van guiar als 
visitants per diferents espais del 
Merengue, on altres voluntaris 
van recrear escenes de la Batalla 
del Segre.

L’activitat estava organitzada 
per l’Institut, el Museu de la No-
guera i el Camp d’Aprenentatge 
de la Noguera.

Per avui diumenge hi ha pre-
vistes activitats a les poblacions 

de Bellcaire d’Urgell i Montgai. 
A les 9 del matí es farà una visita 
guiada i homenatge al Morinyol, 
a Bellcaire. Seguidament es farà 
una visita guiada ambientada 
amb trinxera vivent a les trinxe-
res dels Tossal i a la Font Amarga, 
a Montgai.

A les 12.30 hores tindrà lloc un 
concert amb el grup Brigada In-
tergeneracional a la Sala Ateneu 
de Montgai i a la tarda hi haurà 
projecció del documental “El Me-
rengue i la Lleva del Biberó a la 
sala d’actes de Montgai.

FOTO: Aj.Balaguer / Alumnes de Balaguer van fer una recreació de combatents de la Lleva del Biberó

FOTO: Aj. Tàrrega / Tàrrega homenatjà dos brigadistes internacionals
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