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EMERGÈNCIES ACCIDENTS 

Tretze hores de rescat a Collegats 
despr~s de passar la nit amb el -ferit 
Efectius deis Bombers i un sanitari del SEM es van quedar amb ell davant la dificultat 
de traslladar-lo li Es va fer mal al turmell i van evitar que tingués hipotèrmia 

REDACCIÓ 
llA POBLA DE SEOO R I Els Bombers de 
la Generalitat van rescatar ahir 
a primera hora del matí un esca
lador ferit al turmell després de 
passar la nit al ras a la Pobla de 
Segur, a la via d'escalada Tànger 
situada al congost de Collegats. 
L'avís de l'emergència es va pro
duir dissabte pocs minuts abans 
de dos quarts de vuit de la tarda. 
Davant la impossibilitat d'acti
var l'helicòpter a causa tant del 
difícil accés de la zona, com de 
les condicions meteorològiques 
i amb l'arribada de la posta de 
sol, el dispositiu de rescat va 
decidir que la millor opció era 
passar la nit al ras al costat del 
ferit i esperar l'endemà que l'he
licòpter efectués l'evacuació en 
condicions més segures. 

Així mateix, membres del 
Grup d'Actuacions Especials 
(GRAE) dels Bombers van arri
bar fins a l'escalador per terra al 
voltant de les onze de la nit i el 
van traslladar fins a la capçalera 
de la muntanya per passar-hi 
junts la nit. En aquest sentit, 
van ser sis membres del GRAE 
i un sanitari del Sistema d'Emer
gències Mèdiques (SEM) els que 
van passar tota la nit amb l'es
calador, al qual van protegir 
perquè no tingués hipotèrmia, 
igual que al seu acompanyant, 
i al qual també van administrar 
analgèsics per al dolor. Final
ment, a primera hora del matí 

SUCCESSOS AGRESSIÓ 

l'helicòpter va poder evacuar-lo 
i sobre dos quarts de nou del 
matí una ambulància va poder 
traslladar-lo a l'hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida des del 
municipi de la Pobla de Segur 
amb un pronòstic menys greu. 
El rescat va durar finalment 
tretze hores. 

Aquest mes d'agost, els Bom
bers van efectuar més de trenta 
rescats a la província de Llei
da, la majoria en comarques 
del Pirineu, xifra que suposa 
una mitjana de gairebé dos 

TRASLLAT 

A primera hora del matí 
va poder ser evacuat i 
traslladat a l'hospital 
Arnau de Vilanova 

casos per dia. El principal mo
tiu que explica aquest nombre 
d'intervencions és l'augment 
de persones que practiquen ac
tivitats de muntanya. D'altra 
banda, durant els primers set 
mesos d'aquest any, els serveis 
d'emergències van portar a ter
me un total de 115 rescats de 
muntanya, xifra que represen
ta dotze actuacions menys que 
en el mateix període del 2019. 
Aquest descens es va produir so
bretot a causa del confinament 
i les restriccions de mobilitat. Bombers de la Generalitat a l'arribar fins a l'escalador. 

Detingut per intent d'homicidi a Lleida 
Després d'una baralla nocturna al parc de Santa Cecília, al Centre Històric, agressor i 
víctima van anar junts a la comissaria, on es va presentar una denúncia creuada 
A. GUERRERO I REDACCIÓ 
I llEIDA I La Guàrdia Urbana va 
detenir dissabte passat un jove 
de 23 anys acusat d'homicidi en 
grau de temptativa al ferir-ne un 
altre amb una arma blanca en 
una baralla. Segons va informar 
la policia local, els fets van tenir 
lloc pocs minuts després de les 
onze de la nit quan dos homes 
van començar a barallar-se al 
parc de Santa Cecília al Centre 
Històric de Lleida. Així doncs, 
mentre discutien, un d'ells va 
treure una arma blanca amb 
la qual hauria assestat tres pu
nyalades a l'altre. Així mateix, 
una vegada els dos homes van 
donar per acabada la baralla, 
es van desplaçar junts fins a la 
comissaria de la Guàrdia Ur
bana per denunciar que havien 
estat agredits. Una vegada al 
lloc, els age!ltS després de pren
dre'ls declaració van detenir el 

LES CLAUS 

Arma. Mentre els dos homes discutien al parc de Santa Cecília, 
al Centre Històric, l'agressor va treure una arma blanca amb la 
qual va intentar assestar diverses punyalades a la víctima i la va 
ferir fins a tres vegades. 

Junts. Després de la baralla, els dos homes van anar junts fins 
a les dependències de la Guàrdia Urbana per denunciar-se en
tre ells per agressió. Una vegada al lloc, els agents després de 
prendre'ls declaració van arrestar l'agressor. 

Dos casos. Aquest cap de setmana s'han produït dos detenci
ons per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. El primer 
va tenir lloc també dissabte quan un home de 54 anys va inten
tar assassinar la seua exparella a ganivetades i després va fugir 
amb el seu vehicle. 

presumpte agressor i la víctima 
va ser traslladada a l'hospital 
Arnau de Vilanova per tractar-li 
les ferides, encara que no es te
mia per la seua vida. 

Es tracta de la segona per
sona detinguda per temptativa 
d'homicidi durant aquest cap 
de setmana a Lleida. La prime
ra també va tenir lloc durant la 

nit de dissabte a diumenge quan 
la Urbana va arrestar un home 
de 54 anys acusat per intentar 
matar a ganivetades la seua ex
parella al carrer Quatre Pilans, 
al barri de Cappont. En aquest 
cas, l'agressor va protagonitzar 
una espectacular persecució pel 
barri de la Mariola per inten
tar escapar-se dels agents, i va 
acabar amb el vehicle encastat 
en una glorieta,del carrer Fer
ran el Catòlic. Es per això que 
la Urbana tanibé li va imputar 
dos delictes, un d'amenaces i un 
altre contra la seguretat viària 
en conduir sota els efectes de 
l'alcohol. Fa un parell de mesos 
la policia local també va arres
tar un altre home al barri de 
la Mariola per haver intentat 
apunyalar-ne nombroses vega
des un altre arran d'una batalla 
campal entre els carrers Júpiter 
i Venus. 

TRANSIT 

- Xoquen contra 
un mura 
Granyanella 
I GRANYANE l lA I Dos persones 
van resultar ferides amb ca
ràcter lleu al xocar amb el 
seu vehicle contra un mur a 
Granyanella. 

Els fets van tenir lloc pocs 
minuts abans de les onze del 
matí, quan per motius que es 
desconeixen un vehicle va 
topar contra una paret situa
da a la plaça Catalunya del 
municipi. 

Fins al lloc dels fets es van 
traslladar dos dotacions dels 
Bombers de la Generaltitat 
i una ambulància del Siste
ma d'Emergències Mèdiques 
(SEM) que va atendre els dos 
ocupants in situ i els va de
rivar al Centre d'Atenció 
Primària del poble. 

EMERGÈNCIES 

Incendis a 
Lleida, Juneda 
i Miralcamp 
(LLEIDA I Els Bombers de la Ge
neralitat van sufocar dos in
cendis de vegetació agrícola 
a les partides de Marimunt 
i de Sant Just de Lleida en 
els quals van participar tres 
dotacions: 

Així mateix, també van 
extingir les flames d'un in
cendi produït al marge de la 
carretera N-240 al seu pas 
per Juneda que va calcinar al 
voltant de vint metres qua
drats. A Miralcamp, van apa
gar el foc als arbustos d'una 
finca que també va afectar 
una petita torre elèctrica i a 
Alguaire, dos munts de fems 
situats a dins d'una empresa · 
del municipi. 

DISPOSITIU 

Troben un nen 
de4anys que 
s'havia perdut 
I llEIDA I La Guàrdia Urbana 
va muntar un petit dispositiu 
de recerca ahir diumenge a 
la tarda al parc de la Mitja
na de Lleida després de ser 
requerida per uns pares que 
asseguraven que havien per
dut el seu fill. 

Els fets van tenir lloc a 
mitja tarda, i fins al lloc es 
va desplaçar una patrulla 
de la policia local que junta
ment amb els pares del nen, 
de quatre anys, es van posar 
a buscar-lo pels voltants del 
parc. 

Al cap de pocs minuts van · 
trobar el menor jugant en 
una de les zones recreatives 
completament sa i estalvi. 
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Pep Filiat, primer per l'esquerra, és el nou president del comitè científic de la FEDA S. 

·Pep Filiat, cap del comitè 
científic submarí 
El bussejador de Tremp presidirà l'organisme que protegeix i promociona 
el fons marí li Reelegit vicèpresident de la federació estatal 

X.M.R. 
I BARCELONA I El submarinista 
de Tremp Pep Filiat, fins ara 
director coordinador del co
mitè científic de la Federació 
Espanyola d'Activitats Suba
quàtiques (FED AS), va ser tri
at dissabte durant l'assemblea 
federativa com a nou president 
de l'esmentat comitè científic 
que té com a objectiu la pro
moció, difusió i protecció del 
patrimoni submarí tant natural 
com cultural. A més, Filiat va 
ser reelegit vicepr~sident de la 

FED AS, que presideix Eduard 
Centelles. 

Aquest pallarès de 45 anys 
és funcionari a l'ajuntament de 
Tremp i, a nivell professional, 
és fundador i director general 
d'Aquoir, un projecte d'enve
lliment de vins en àmfores 
artesanals en el medi suba
quàtic. És també bussejador 
associat als Centres d'Arque
ologia Subaquàtica de Cata
lunya (CASCO) i en matèries 
vinculades a l'àrea del Comitè 
Olímpic Espanyol. 

Així mateix, a l'equip de 
Filiat s'incorporaran Dídac 
Lee, conseller delegat d'Ins
pirit i directiu del FC Barcelo
na; i Miquel Farré, de l'àmbit 
portuari i busseig industrial, 
i al costat d'ells, Ruth Geli de 
MAC/CASCO i el doctor Gus
tau Vivar, de la confederació 
mundial. Defensor en actiu del 
patrimoni submergit, ha estat 
proposat per poder presidir el 
comitè científic de la Federació 
Espanyola, un càrrec de nova 
creació. 

El CB Lleida aconsegueix la segona posició al torneig de Manr~sa 
I MANRESA I L'Ekke CB Lleida, 
que competeix a Copa Catalu
nya, va aconseguir ahir la sego
na posició al torneig de bàsquet 
Ciutat de Manresa, en què es 

va enfrontar a Asfe i Joviat. 
Les lleidatanes van aconseguir 
la victòria contra les primeres i 
van perdre amb les segones. El 
CB Lleida disputarà diumen-

ge el primer amistós al Barris 
Nord després de sis mesos, un 
partit en el qual s'enfrontarà al 
Tgn Bàsquet per seguir amb la 
preparació de la temporada. 
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Lamdassem domina el control de 15.000 
I SEVILLA I El lleidatà Ayad 
Lamdassem va guanyar dis
sabte el control de 15.000 
metres a Sevilla, prova que 
es va disputar al final de la 
primera jornada de l'Estatal 
sub-23 i que van organitzar 

els tècnics per provar els at
letes de cara al Mundial de 
mitja marató. Lamdassem 
va quedar primer amb una 
marca de 44:18.59, seguit de 
Jorge Blanca (44:18.65) i de 
Chiqui Pérez (44:44.42). 

Els Lakers, primers finalistes de l'NBA 
I ORLANDO I Els Lakers jugaran 
deu anys després unes finals 
de l'NBA, a l'adjudicar-se el 
cinquè partit de la final de la 
Conferència Oest (4-1) con
tra els Nuggets (117-107), un 
xoc en el qual LeBron Ja mes 

va brillar amb un triple-do
ble de 38 punts, 16 rebots i 
10 assistències. Així doncs, 
l'equip de Los Angeles espe- · 
ra ara rival, ja que els Heat 
dominen per 3-2 els Celtics 
a l'Est. 

El francès Alaphilippe, campió mundial 
I IMOLA I El francès Julian Ala
philippe es va proclamar ahir 
campió del món de fons a la 
carretera a l'imposar la seua 
classe al selectiu recorregut 

. de 258,2 km de la prova en 
línia. El gran favorit, el belga 

Wout van Aert, va aconse
guir la plata i un altre dels que 
comptava, el suís Marc Hirsc
hi, va aconseguir el bronze. 
Alejandro Valverde, una de 
les cartes espanyoles, va aca
bar a la vuitena posició'. 

cfarre
Resaltado


	S202009281

