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Preixana restaura quatre
antigues cabanes més de pedra.
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L’helicòpter a l’aproximar-se a la zona de Collegats per rescatar una escaladora ferida.

bombers

a.g.b.
❘ verDú ❘ Un parapentista va re-
sultar ferit de gravetat ahir al 
matí al caure quan sobrevola-
va Verdú, segons va informar 
el Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM). L’accident es va 
produir a les 9.28 hores quan, 
per causes desconegudes, un 
parapent es va precipitar al buit 
al pla dels Estinclells, a prop del 
poblat ibèric. Fins al lloc van 
anar una dotació dels Bombers 
de la Generalitat, una ambulàn-
cia i un helicòpter medicalitzat 
del SEM i els Mossos d’Esqua-
dra. El parapentista es va fer 
lesions en diferents parts del 
cos, com l’esquena. Finalment, 
i després d’atendre’l in situ, el 
van evacuar en helicòpter a 
l’hospital Vall d’Hebrón de Bar-
celona amb pronòstic reservat.

Els Bombers també van fer 
ahir dos rescats més de mun-
tanya a Lleida. A les 11.35 ho-
res van anar amb l’helicòpter 
al congost de Mont-rebei per 
socórrer una excursionista que 
s’havia lesionat un turmell a 
prop del pont penjant, a Sant 
Esteve de la Sarga. Va ser eva-
cuada a l’hospital de Tremp. 
Dos hores més tard, a les 13.43 
hores, van rescatar una escala-

Evacuen en helicòpter un parapentista  
ferit de gravetat per una caiguda a Verdú
Ahir també es van efectuar rescats a Mont-rebei i Collegats i una recerca a Soriguera

successos emergències

Els Bombers 
incorporaran un 
helicòpter per 
volar de nit
n Els Bombers disposa-
ran, gràcies a un nou con-
tracte que ha firmat el Go-
vern, de dinou helicòpters 
(quatre de rescat i quin-
ze d’extinció d’incendis). 
També inclou la incorpo-
ració d’un aparell que po-
drà fer vols nocturns una 
vegada es faci l’habilitació 
especial per al personal 
operatiu i l’adequació de 
les instal·lacions aeronàu-
tiques del cos. 

A més, dos d’aquestes 
instal·lacions, Sabadell 
i el Pirineu, seran habi-
litats com a bases aèries 
GRAE medicalitzades, la 
qual cosa significarà una 
gran millora operativa. 
Una altra novetat consis-
tirà en l’adquisició d’un 
dron que permetrà reco-
llir informació per ajudar 
els comandaments en la 
presa de decisions.

dora ferida al caure-li una pedra 
al casc i ferir-la a la cara. Va ser 
a la via Sang de Crack, al circ 
del Pessó, a la zona de Colle-
gats-Queralt. Va ser evacuada 
a l’hospital de Tremp. 

Finalment, van efectuar la 

recerca d’una família que es 
va desorientar mentre feia una 
ruta entre el refugi de Comes 
de Rubió fins al pic de l’Orri, a 
Soriguera. Eren quatre perso-
nes a les quals van poder guiar 
fins a localitzar-los.

Un xoc amb cinc ferits  
talla dos hores l’N-230  
al Pont de Suert
L’accident es va produir ahir a les 17.30 hores

trànsit emergències

La col·lisió frontal es va produir a les 17.30 hores entre el Pont de Suert i Sopeira.

a. g.b.
❘ el Pont De suert ❘ Una col·lisió 
frontal entre un turisme i una 
furgoneta en la qual cinc per-
sones van resultar ferides, tres 
d’elles greus, va obligar a tallar 
ahir a la tarda i durant més de 
dos hores la carretera N-230 en-
tre el Pont de Suert i Sopeira, 
segons va informar el Servei 
Català de Trànsit.

El sinistre es va produir a les 
17.30 hores al quilòmetre 116,5. 
A conseqüència de l’impacte, 
cinc persones van resultar feri-
des encara que cap d’elles es 
va quedar atrapada. El Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM) va evacuar tres persones 
amb pronòstic greu, una d’elles 
en un helicòpter medicalitzat, 

a l’hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida. Un altre ferit va ser 
traslladat a l’hospital de Vielha 
i per la seua part el 061 Salut 
d’Aragó va evacuar una cinque-
na persona. Fins al lloc de l’acci-
dent es van desplaçar diverses 
patrulles de la Guàrdia Civil i 
una dotació dels Bombers de la 
Generalitat. El sinistre va obli-
gar a tallar la carretera al trànsit 
fins a les 20.00 hores, fet que va 

guàrDia civil

provocar cues en els dos sentits. 
Posteriorment, es va donar pas 
alternatiu per la retirada dels 
vehicles i la situació no es va 
normalitzar fins passades les 
21.00 hores.

D’altra banda, tres persones 
van resultar ferides lleus ahir al 

migdia en una col·lisió posterior 
a l’enllaç entre l’autovia A-2 i 
l’N-240 a Lleida, a la rotonda del 
Jardiland, segons van informar 
els Bombers, que hi van acudir 
amb tres dotacions. Un dels 
ferits va ser evacuat a l’Arnau 
de Vilanova. Una altra perso-

na va resultar ferida a Lleida al 
xocar el vehicle en el qual viat-
java contra un mur a l’avinguda 
Rovira Roure. El sinistre es va 
produir a les 13.50 hores. D’al-
tra banda, a última hora d’ahir 
les cadenes eren necessàries per 
circular per la Bonaigua.

arnau de viLanova
tres persones es van fer 
lesions de caràcter greu  
i van ser traslladades a 
l’hospital arnau de vilanova

Vídeo del rescat 
de la Pobla

vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

17033

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



11ESPORTSSegre 
Dilluns, 12 d’octubre del 2020

Classificació general Casa Fora Resultats

Pròxima jornada

 EquiP Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC

1 Rosselló 6 2 2 0 0 11 1 6 2 2 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Soses 6 2 2 0 0 5 2 3 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 3 2
3 Alguaire 4 2 1 1 0 7 2 3 1 1 0 0 6 1 1 1 0 1 0 1 1
4 Pobla 4 2 1 1 0 7 5 3 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 4 4
5 Torregrossa 4 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0
6 Alcoletge 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0
7 Artesa Lleida 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0
8 Castelldans 3 1 1 0 0 3 2 3 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Alpicat B 3 2 1 0 1 8 2 3 1 1 0 0 8 0 0 1 0 0 1 0 2
10 Puigvertenc 1 1 0 1 0 4 4 1 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
11 Alcarràs B 1 2 0 1 1 2 3 0 1 0 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0
12 Aitona 1 2 0 1 1 1 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6
13 Tremp 0 2 0 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 3
14 At. Almacelles 0 2 0 0 2 1 5 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 3
15 Albagés 0 2 0 0 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 11
16 Vva. Barca 0 2 0 0 2 0 10 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 8

Alcarràs B - Soses 2-3
Alguaire - Aitona 6-1
Tremp - Torregrossa 0-1
At. Almacelles - Artesa Lleida 0-2
Puigvertenc - Pobla 4-4
Rosselló - Vva. Barca 8-0
Alpicat B - Albagés 8-0

Alcarràs B - Alguaire
Aitona - Tremp

Castelldans - At. Almacelles
Artesa Lleida - Puigvertenc

Pobla - Alcoletge
Vva. Barca - Alpicat B

Soses - Albagés

FuTBOL

 ➜tercera catalana   grup xiv

 8 rosselló

 0 vva. de la barca

El Rosselló segueix amb 
pas ferm cap al liderat
rosselló: Salvia (Garrido), Puñal (Muñoz), Tei-
xiné (Aguilar), González, Torrent, Aranda (Alcalde), 
Bañeres, Tomás, Domingo (Fuster), Albir i Moreno.

vva. de la barca: Costafreda, Cerdà (Ortiz), 
Llovera, Pujol, Mecemmene, Alexandru, Francisco 
Jose, Gilaberte (Lavilla), Galmés, Obiang (Niang) i 
Felipe (Llobetó).

gols: 1-0, min.45. Aranda. 2-0, min.48. Albir. 3-0, 
min.49. Moreno. 4-0, min.54. Bañeres. 5-0, min.63. 
Alcalde. 6-0, min.66. Muñoz. 7-0, min.72. Alcalde. 
8-0, min.89. Alcalde. 

Àrbitre: Fajardo VIctoria. Va amonestar els locals 
Aguilar i Tomás; i els visitants Gilaberte i Costafreda. 

El Rosselló va vèncer el Vilanova de 
la Barca en un matx que va comen-
çar molt igualat. El primer gol local 
va arribar en el minut 45, però des-
prés de l’expulsió del porter visitant 
el Vilanova no va poder detenir un 
Rosselló molt superior. ✑ botargues

 2 alcarrÀs b

 3 soses

Massa premi per al 
Soses a Alcarràs
alcarrÀs b: Badia, Miró (Caminal), Castillejo, 
González, Parra, Lacruz, Diaby, Alcantara (Sanjuan) 
(Aaron), Gil, Vilà (Fernández) i Badia (El Khamri)

soses: Palau, Gerard Mesalles (Chimeno), Ricard, 
Centellas, Izcara (Palau), Estrella (Viladegut), Jacob 
Mesalles, Eritja, Oriol Mesalles (Gómez) (Bangoura), 
Giménez i Flix.

gols: 1-0, min,37, Diaby. 1-1, min.54. Jacob Mesa-
lles. 1-2, min.79. Jacob Mesalles. 1-3, min.89. Flix. 
2-3, min.89. Fernández. 

Àrbitre: Gaspar del Río. Va amonestar els locals 
Badia, González i Gil; i els visitants Palau, Gimé-
nez i Centellas. Va expulsar el local Gil per doble 
amonestació.

El Soses es va endur la victòria con-
tra l’Alcarràs B en un partit competit 
en què els visitants van tenir més 
sort. Els locals es van atansar sense 
temps per empatar. ✑ ramon eres

 0 tremp

 1 torregrossa

El Torregrossa venç per 
la mínima a Tremp
tremp: Farré, Viñes (Roqué), Colom, Railean, Bes-
liu, Sirvant, Gonçalves, Torra, Xavier (Viñes), Buhai 
(Ugarte) i Sanneh).

torregrossa: Pérez, Diakité, Mir, Solsona, 
Aldomà (Jiménez), Iglesias, Zhong, Puig (Ventu-
rini), González (El Ati), Reig (Juan Diego) i Touray 
(Capdevila).

gol: 0-1, min.16. Iglesias. 

Àrbitre: Sora. Va amonestar els locals Railean Besliu 
i Gonçalves; i els visitants Pérez, Diakité, Mir, Sol-
sona, Puig i Pérez.

Un gol va ser suficient perquè el Tor-
regrossa s’endugués els 3 punts d’un 
Tremp que no va saber reaccionar.

 0 athletic almacelles

 2 artesa lleda

Victòria visitant a 
la segona meitat
athletic almacelles: Plana, Cruz, Merroun, 
Giménez, Beneria, Popa, Salhi, Martínez, Esteban, 
Pelegrí i Montalbán.

artesa lleida: Codina, Bigordà, Peiró, Liarte, 
Cámara, Tió, Castillo, Lahuerta, Palou, Flix i Ballo.

gols: 0-1, min.55. Tió. 0-2, min.89. Mas. 

Àrbitre: Bratu. Va amonestar els locals Beneria, 
Popa, Esteban, Lagunas, Zaroual i Merroun; i els 
visitants Bigordà, Tió i Flix. Va expulsar el local Plana.

L’Artesa de Lleida va sumar tres 
punts a l’estrena de lliga visitant 
l’Athletic Almacelles. Els visitants 
van dominar la segona meitat i van 
aconseguir dos gols per guanyar.

 6 alguaire

 1 aitona

Estrena golejadora 
de l’Alguaire
alguaire: González, Llebot (Naja), Domingo, 
Amigó, Fulla (Gutiérrez), Javier Galiano (Canal), 
Molet (David Galiano), Touré (Díaz), Garrié, Mos-
tany i Serra.

aitona: Lázaro (Font), Carballo, Chimeno (Oan-
cea), Ibars, Latorre, Mojahid, Gimeno, Jové, Ribes, 
Mourabit i Badaoui.

gols: 1-0, min.5. Fulla. 2-0, min.25. Galiano. 3-0, 
min.41. Fulla. 4-0, min.44. Molet. 4-1, min.59. Car-
ballo. 5-1, min.72. Mostany. 6-1, min.80. Mostany. 

Àrbitre: Sánchez Esteve.

L’Alguaire va ser superior a l’Aitona 
des de l’inici sense donar opció a 
sorpreses. ✑ ivan Farreny

 4 puigvertenc

 4 pobla de segur

Molt gol però poc 
futbol a Puigverd
puigvertenc: Xavier, Herrera, Queralt (Cambray), 
Cissé (Argilés), Rodrigues (Barberà), Albert, Wawro, 
Beso, Ndiaye, Melis i Rodríguez.

pobla de segur: Bellera, Molleví, Ben Yazide, 
Sergi Durany, Molleví, Jordi Durany, López (Farré), 
Juangran, El Yazidi (Gasa), Molins (Plana) i Soto.

gols: 1-0, min.37. Cissé. 2-0, min.45. Ibars. 2-1, 
min.51. López. 2-2, min.62. Molleví p. 2-3, min.68.  
Molleví p. 3-3, min.75. Rodrígues. 4-3, min.85. Ro-
drigues. 4-4, min.91. Molleví.

Àrbitre: Victoriano Abreu. Va amonestar els locals 
Queralt, Cissé i Rodrigues; i els visitants Durany 
i El Yazidi.

No va ser l’estrena esperada per al 
Puigvertenc en l’any del centenari. 
Els locals no van poder passar de 
l’empat amb el Pobla de Segur, 4-4, 
en un encontre en el qual l’efecti-
vitat dels dos equips va ser el més 
destacat. Les defenses es van impo-
sar i tots dos conjunts van tenir un 
partit en el qual enviar la pilota cap 
amunt per sorprendre el rival sem-
blava l’única opció per marcar. Per 
aquest motiu, el primer gol va tar-
dar a arribar i no va ser fins al minut 
37 quan el Puigvertenc es va avan-
çar al lluminós per arribar al descans 
amb un avantatge de 2-0. Al segon 
temps va arribar el torn del Pobla 
de Segur, que va retallar distàncies 
5 minuts després de l’inici i al minut 
68 ja havia girat el marcador (2-3) 
després de dos penals. Semblava 
que el matx podia acabar així però 
llavors el local Italo Rodrígues va 
prendre el comandament del seu 
equip aconseguint i va poder anotar 
dos gols més per tornar a capgirar el 
resultat i posar el 4-3. El temps vore-
java pràcticament el final però li van 
quedar forces al Pobla de Segur per 
marcar l’última diana, la tercera de 
Molleví, en el descompte i empor-
tar-se un punt de Puigverd (4-4). ✑ 
Josep solsona

els jugadors de l’Alpicat s’abracen al marcar un dels vuit gols que van aconseguir al partit.

ALBERT FERNáNDEZ

Demostració 
ofensiva de 
l’Alpicat B a casa

❘ ALPICAT ❘ L’Alpicat B va donar un 
cop sobre la taula per refer-se 
de la derrota que va encaixar 
la jornada passada. En aquesta 
ocasió, l’Albagés va ser la víc-
tima d’un equip local que no va 
donar opcions i va mantenir el 
control del duel durant els 90 
minuts.

Va sortir a totes el conjunt 
roget i en el minut 13 va acon-
seguir obrir el marcador (1-0). 
Malgrat controlar el joc i crear 
ocasions en cada atac, va tardar 
a arribar el segon de l’Alpicat 
però al descans el lluminós ja 
era de 4-0. Tampoc va tenir op-
cions l’Albagés al segon temps, 
en què va encaixar quatre gols 
més (8-0) que permetien a l’Al-
picat sumar els tres primers 
punts de la temporada.

alpicat b albagés

8 0
Noguera, Bernaus, 
Lladonosa, Cano, 
Fortuny, Barrufet, 
Hereu, Medina, 
Espejo, Gómez i 
Palma.
canvis: Eroles per 
Espejo (56’). Qui per 
Cano (56’), Hereu per 
Medina (56’), Pol 
Hereu per Bernaus 
(64’), Contreras per 
Ferran (69’). 

Joel, Aitor, Cristina, 
Kevin, Avomo, De la 
Iglesia, Eduar, Sy, 
Heitor, Fernández i 
Gallego.

canvis: Francisco per 
Aitor (6’).

gols: 1-0, Cano (13’). 2-0, Bernaus (30’). 3-0, He-
reu (41’). 4-0, Espejo (45’). 5-0, Hereu (58’) p. 6-0, 
Gómez (66’). 7-0, Barrufet (69’). 8-0, Hereu (89’). 

Àrbitre: Jové Elies.

incidències: Partit corresponent a la Jornada 
2 del grup 14 de Tercera Catalana, disputat al 
Municipal d’Alpicat.

tercerA cAtAlAnA xiv. jornAdA 2

z  Fins a 39 gols es van marcar a 
la segona jornada del grup 14 de 
Tercera Catalana. Van destacar les 
victòries com a locals del Rosselló 
i l’Alpicat B per 8-0 davant de Vila-

nova de la Barca i l’Albagés. Tam-
bé va golejar l’Alguaire l’Aitona (6-
1) i es van emportar la victòria a 
domicili el Torregrossa en la visita 
a Tremp (0-1) i l’Artesa de Lleida 

a Almacelles (0-2). Els que no van 
passar de l’empat però també es 
van abonar als gols van ser Puig-
vertenc i Pobla de Segur, que van 
empatar a quatre.

Jornada marcada per l’efectivitat golejadora
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per comprendre què passava. 
O cérvols i altres animals sal-
vatges deambulant en centres 
urbans. El planeta ens ha agraït 
aquest confinament obligatori. 
Per això proposo: per què no 
fem més gestos d’aquest tipus 
sense obligatorietat? Se’m tiren 
a sobre quan ho dic però seria 
necessari.
Pel que fa al patrimoni arqueolò-
gic de les nostres costes, queda 
molt encara per descobrir?

Hi ha una dita molt coneguda 
que diu que el mar és el millor 
museu del món. Esclar que que-
da per descobrir! S’ha de pensar 
que les activitats subaquàtiques 
com a tal només tenen poc més 
de cinquanta anys. No hem fet 
més que començar perquè cada 
vegada arriben més noves tèc-
niques i tecnologies.
I tresors per rescatar?
Tots i cap perquè la paraula 
tresor està interpretada o va-

lorada de forma diferent en el 
món científic, sobretot en el 
subaquàtic. Tresor és una pa-
raula de caràcter molt singular 
que s’interpreta com trobar una 
cosa molt valuosa i important 
per ser ric, conegut i poderós. 
I és un gran error. En algunes 
immersions, personalment he 
trobat tresors únics al món i 
espero que en el futur la pa-
raula tresor s’associï a trobar 
una cosa plural, un tresor per 

a tothom, que serveixi per a la 
seua difusió i principalment per 
al seu coneixement.
El 2012, després d’un llarg pro-
cés, un jutjat de Tampa (Florida) 
va donar la raó a Espanya, que re-
clamava a l’empresa nord-ameri-
cana Odyssey la devolució de les 
monedes d’or i plata, així com 
les peces de valor de la fragata 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Hi ha algun litigi d’aquest tipus 
actualment?
No, però n’hi haurà. Pensem 
que Espanya entre els segles 
XVI i XIX va ser un imperi tan 
o més important com ho van 
ser a l’edat antiga els de Roma o 
Alexandre el Gran. A partir del 
1492 i després de les conquestes 
americanes, el tràfic i les guer-
res marítimes, les activitats de 
pirateria, etc., van augmentar 
fins a uns nivells gairebé ini-
maginables. Avui dia vivim en 
un món motoritzat, però ales-
hores el transport marítim era 
el millor mitjà per a les grans 
rutes. Amb això vull dir que 
el patrimoni nacional que està 
submergit és incalculable. El 
que va passar amb Odyssey no 
serà un cas aïllat. I sóc partida-
ri que “al Cèsar, el que és del 
Cèsar”.

societat

xavier madrona
Quina missió i objectius té el co-
mitè científic?
Més que una missió ho consi-
dero haver de ser el referent de 
bussejadors i entusiastes de les 
activitats subaquàtiques, amb 
l’objectiu que puguin gaudir mi-
llor de les seues immersions, a 
través del coneixement, inter-
pretació, difusió i comprensió 
del medi marí així com el seu 
patrimoni, sense oblidar les ai-
gües continentals o d’interior.
Es tracta d’una comesa molt 
àmplia. Quantes persones el 
componen?
Tinc un superequipàs. És un au-
tèntic dream team. Són vint-i-
vuit membres, entre els quals hi 
ha doctors, màsters, llicenciats 
i amants del patrimoni cultural 
i natural subaquàtic del nostre 
país. Clarament jo sóc el menys 
qualificat, però estic molt agraït 
perquè a tots ells els vaig propo-
sar seguir-me en aquesta etapa 
i tots em van donar suport.
I quin és el seu funcionament?
Fem entre quatre i cinc reuni-
ons online setmanals, ja siguin 
temes d’índole ministerial en 
l’àmbit de transició ecològica, 
tals com reserves i parcs natu-
rals. I també hi ha reunions in-
ternacionals. Amb el meu equip 
contacto diàriament.
Vostè és polifacètic. Aventurer, 
emprenedor... expliqui de ma-
nera breu com va arribar fins on 
és ara.
Als dinou anys fent el servei mi-
litar vaig tenir la possibilitat de 
sortir de la meua població natal, 
Tremp, i conèixer nova gent i 
noves experiències. Quan em 
vaig llicenciar, vaig estudiar 
Turisme al CETT de Barcelo-
na. Després em va contractar 
el Club Med (companyia fran-
cesa especialitzada en vacances 
prèmium tot inclòs) i vaig ser 
el primer espanyol a navegar 
en el veler més gran del món. 
Ha estat, sens dubte, la millor 
època de la meua vida perquè 
vaig treballar per tot el món.
Per a la naturalesa en general i 
per als fons marins en particu-
lar, la pandèmia de la Covid ha 
tingut un efecte positiu a causa 
del confinament?
Sí, molt positiu. Tant que es van 
recuperar les aigües en vida i 
en qualitat gairebé un 20 per 
cent en tres mesos. Hi va ha-
ver, per exemple, imatges cu-
rioses de dofins als ports com 
si anessin buscant l’ésser humà 

the busseing pallars

Pep Fillat Gil (tremp, 45 anys) és el nou president del comitè ci-
entífic de la Federació espanyola d’activitats subaquàtiques (Fe-

Das) després de ser elegit per l’assemblea federativa el passat 26 de 
setembre. Funcionari de l’ajuntament de tremp és, a més, fundador 

d’aquoir, un projecte d’envelliment de vins en àmfores artesanals al 
medi subaquàtic. És també bussejador associat als centres d’arque-
ologia subaquàtica de catalunya (casc) i en matèries vinculades a 
l’àrea del comitè olímpic espanyol.

«El planeta ens ha agraït aquest 
confinament obligatori»

Pep Fillat Gil
❘ presiDent Del comitè científic feDa ❘

«Les aigües dels 
fons marins es van 
recuperar en vida i 
en qualitat quasi un 
20% en tres mesos»

«el mar és el millor 
museu del món. 
Queda molt a 
descobrir, però la 
paraula ‘tresor’ la 
interpreto diferent»
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