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. Troben amb vida el boletaire de Lleida que
es va perdre dissabte a Gavet de la Conca
Van localitzat l'home "molt desorientat" i cansat, a dos quilòmetres del punt on se li va perdre la pista,
L
es p ecaucio per fet activitats a la muntanya
a Bonrepòs li .ul~
E. FARNELL

I LLEIDA I Els equips d'emergència
van localitzar ahir amb vida
el boletaire de Lleida perdut
des de dissabte a Gavet de la
Conca. Joaquín R., veí del barri
de la Bordeta, va desaparèixer
quan va anar a plegar bolets
amb un amic en un bosc a la
zona de Bonrepòs. Quan el
van localitzar al migdia estava "molt desorientat" i cansat,
sense saber gairebé bé el que
havia passat ni on era. Va ser
traslladat en helicòpter fins al
punt des d'on es coordinava la
recerca, a prop de la carretera L-911. Allà, la família el va
identificar i va ser traslladat
en helicòpter fins a l'hospital
de Tremp.
Des de l'helicòpter dels Bombers que participava en l'equip
de recerca van albirar una jaqueta de color verd, que podia
indicar el pas recent d'alguna
persona per la zona, situada
a dos quilòmetres de l'últim
punt on se'l va veure per última vegada. L'aparell va aterrar
a prop de la zona, els efectius
del GRAE van inspeccionar la
jaqueta i van requerir la unitat
canina dels Bombers (GRC) per
iniciar la recerca en aquesta
zona. Així ho va explicar el
sergent dels Bombers i cap de
l'operatiu, Jaume Balañà, del
parc de Cervera.
EI cap de l'operatiu va explicar que l'home coneixia bé el
bosc, però no portava telèfon
mòbil ni dispositius electrònics. Balañà va afegir que el
lloc on es va trobar el boletarie
hauria estat el següent settor
a inspeccionar, després de les
àrees d'investigació delimitades ahir al matí pels agents.
En el rescat van participar

Crida a la
prudència en un
anyambsis
víctimes al Pirineu

L'helicòpter dels Bombers que va traslladar el veí de Lleida fins a l'hospital de Tremp.

• Els Bombers demanen
extremar la precaució en
les activitats de muntanya, precisament en un
any que està sent tràgic
pel que fa a accidents
mortals de muntanya al
Pirineu lleidatà. Només al
Parc Nacional d'Aigüestortes s'han registrat sis
víctimes entre el 21 de
juny i 1'1 d'octubre. Es
tracta d'unes xifres que
no s'havien assolit mai.
A aquestes sis persones
s'hi ha de sumar un excursionista que va morir
al caure el buit al setembre a Alins, i a Aran els
Pòmpiers van trobar el
cos sense vida d'un ciutadà francès de cinquanta-vuit anys.·També a la
Val, una jove va perdre
la vida a! ser arrossegaàa
pel corrent de la Noguera
Pallaresa al seu pas per
Montgarri i va morir a
l'hospital.

DISPOSITIU

Els equips d'emergència
van desplegar un ampli
equip de recerca des
de dissabte a la tarda
El dispositiu de recerca que va treballar durant tota la nit i en el qual van participar diversos efectius dels cossos de seguretat.

catorze dotacions dels Bombers: una unitat canina, el grup
d'Actuacions Forestals, GRAF,
i dotacions dels parcs de Sort,
Oliana, Artesa de Segre, les
Borges Blanques, Guissona, la
Pobla de Segur, Tremp, Torà,
Àger, Ponts i Isona.
Així mateix, es van activar
set patrulles dels Mossos d'Esquadra, amb un helicòpter, la

unitat d'intervenció de muntanya i la unitat canina, a més
de diferents unitats del SEM.

Prevenció
D'altra banda , el cap de
l'operatiu de recerca va fer una
crida a extremar les precaucions en les sortides als boscos,
al constatar que els rescats han
augmentat durant les últimes

setmanes. "Hem detectat un
augment constant dels rescats
al medi natural, ja sigui per boletaires o excursionistes que es
perden als boscos o la muntanya", va explicar.
Va destacar que és vital portar un bon equipament, telèfon
mòbil, mapes i fer una bona
previsió d'on es vol anar. A
més a més, va recordar que

evitar sortir quan s'espera mal
temps; vestir amb colors vius o
portar una armilla reflectora;
anar ben calçats i portar roba
d'abric, dur aigua i alguna cosa
de menjar; informar amics o
família del lloc on es té previst anar i ser conscients de la
pròpia forma física són precaucions bàsiques per evitar
problemes.

Precisament, ahir a la tarda
els Bombers van rebre l'avís
d'una parella que s'havia perdut fent la ruta de Sant Llorenç
de Morunys, a la Llosa de Cavall, al municipi de Guixers.
Es tractava de dos persones
joves, que es trobaven bé i els
Bombers van aconseguir guiarlos per telèfon fins a un punt
conegut.
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Denuncien falta de neteja
èls c~p de setmana a Lleida
L'associaèi<? ..del Clot demana a Ilnet que ampliï el servei li
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I LLEIDA I A.ssociacions de veïns

van denunciar ahir la brutícia
acumulada en algunes places com la del Treball, la de
la Constitució i la del Dipòsit
"davant de la falta del servei
de neteja de la concessionària
Ilnet els caps de setmana". Segons va assenyalar el president
de l'entitat del Clot i Confluències, Manel Rodríguez, és
una situació "habitual", ja que
"des de l'última vegada que es
neteja la via pública dissabte
al migdia, el servei no toma a
reprendre's fins dilluns, per la
qual cosa s'acumulen escombraries, que fins i tot ja no caben a les papereres".
Per exemple, va dir que "els
estudiants que a primera hora
d'avui vagin a l'Escola del Treball es trobaran la plaça amb
:-estes d'envasos de menjar i
llaunes, de la mateixa manera
que ho veurà la gent que passegi per la plaça de la Constitució, on les restes estan per
l'herba i per terra, a prop de
papereres". Rodríguez va afirmar que "és un mal endèmic a
totes les places de la ciutat" i
va recordar que "la Paeria ja va
cridar l'atenció a Ilnet''.
Precisament, l'entitat del
Barri Antic Som Veïns també
va criticar la brutícia a la plaça
del Dipòsit, "com a conseqüència del mercadillo iHegal que
s'hi fa des de fa un any".

Mural antifeixista de la CUP a la passarel·la de Ronda
I LLEIDA I La CUP, juntament amb Endavant, Poble Lliure,

Arran, la Forja, La Baula i el SEPC, va pintar ahir un mural
a la passareHa dels instituts al passeig de Ronda de Lleida,
en homenatge a les víctimes lleidatanes dels bombardejos
franquistes. Els actes commemoratius seguiran el27 d'octubre amb la projecció d'un documental sobre els bombardejos
a Tortosa, A les fosques, a l'espai Funàtic.

Sufoquen incendis de vegetació a Ueida i Arbeca
I LLEIDA I Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir diRestes del mercadillo de la plaça del Dipòsit.

versos incendis de vegetació a les comarques lleidatanes.
Una dotació va extingir a primera hora de la tarda un foc
que es va declarar a l'avinguda d'Artesa de Lleida, prop
d'un descampat on aparquen camions. Als Alamús es van
cremar uns marges d'un finca agrícola prop d'una granja. Va
quedar extingit en una hora. A Arbeca els Bombers també
van apagar un foc als marges de la C-233.

Focs en dos habitatges d'Estaràs iTremp
I LLEIDA I Els Bombers van desplaçar-se ahir al matí fins a un
habitatge a Tremp, al carrer Bisbe Iglesia, on es va produir
un incendi en una xemeneia. Una dotació va apagar el foc
des de la teulada tirant directament aigua pel conducte d'aire
de la xemeneia. A la tarda, es va cremar un magatzem d'un
habitatge a Estaràs. El foc es va iniciar en una estufa de pèHet
i fins al lloc es van desplaçar quatre dotacions. En el moment
de l'incendi no hi havia ningú a l'habitatge.

Es crema un contenidor soterrat al Palau
1 EL PALAU D'ANGLESOLA 1 Una

Estat de la plaça del Treball a primera hora d'ahir.

dotació dels Bombers va apagar
un incendi en un contenidor soterrat al Palau d'Anglesola.

REINTRODUCCIÓ FAUNA

Alliberen trenta tortugues
mediterrànies a la
Vall Major de Bovera
Projecte per a la reéuperació d'aquesta espècie
E. F.
I BOVERA I L'associació Trenca i el

Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, amb
la coHaboració d'Endesa i l'ajuda de voluntaris, van alliberar
ahir un total de trenta tortugues mediterrànies que viuran
en semillibertat a la Vall Major de Bovera. Se sumaran al
centenar d'exemplars que s'hi
han alliberat els últims anys.
El projecte, que iplpulsa l'associació Trenca, té com a objectiu la creació d'un refugi per a
aquesta espècie i augmentar a
les diferents zones de Catalunya les interconnexions entre
les escasses poblacions salvatges
que existeixen d'aquest animal
a Europa Occidental.

Aquesta espècie es troba en
perill d'extinció ja que, encara
que el seu nombre en captivitat
és abundant, en estat natural
n'hi ha molt pocs exemplars.
Només es troben en estat salvatge a Catalunya, Mallorca i
el País Valencià. Les xifres de
l'últim cens en aquest espai de
les Garrigues són molt positives, ja que apunten a una taxa
de supervivència dels animals
ENDESA

El projecte de recuperació
d'aquesta espècie compta
amb la col·laboració de
l'elèctrica Endesa

El moment en què un membre de Trenca allibera una de les tortugues mediterrànies.

del60 per cent. Per realitzar els
censos s'utilitzen gossos que actuen com a detectors biològics,
procedents de l'equip caní de
Trenca. Estan especialment entrenats per detectar tortugues
per la seua olor i són més efectius que els censos tradicionals

amb investigadors humans. En
una primera fase del projecte es
va adequar una finca de Trenca
per crear l'hàbitat ideal per a
les tortugues i es van construir
dos bases impermeabilitzades
amb argila . També es van fer
tancats per protegir dels possi-

bles depredadors (senglars) les
tortugues alliberades.
De fet, quan el camp clos va
estar enllestit, es va fer un primer alliberament el mes de juny
del 2016 de 52 exemplars, i el
setembre del2017 el segon amb
30 individus.
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Tallers1ie desenvolupament comunitari a
la n la després de l'inici del curs escolar
Amb l'inici del curs s'han posat en marxa nous tallers per
a joves de la Mariola i de Pius XII. La primera acció serà
un taller de rap impartit per Rap'n'Power a un grup de
joves de l'Assemblea de la Mariola.

Tàrrega inicia els actes del
La plaça de les Nacions de Tàrrega va acollir ahir el primer
acte del Correllengua 2020. Va
ser una lectura dels textos de
Pere Calders, per commemorar

Fins a setanta grups d'escolars al
programa Ueida en Viu a la Mitjana
Fins a setanta grups d'estudiants de Lleida i coHectius
diversos s'han inscrit a programa Lleida en Viu al Parc
de la Mitjana per dur a terme activitats educatives i ambientals, seguint les mesures de seguretat.

amb poemes de Pere Calders

els 25 anys de la seua mort. Els
Xicots de l'Esplai, quartet local
que interpreta cançons catalanes, va amenitzar la jornada,
que es va dur a terme amb afo-

rament reduït. El programa seguirà divendres amb un concert
de Feliu Ventura i la presentació
d'un llibre de Carme Junyent el
dia 13 de novembre.

Confirmació d'una
vintena de joves a
la asllica de Tremp
L'arquebisbe de l'Urgell, Joan Enric Vives, va oficiar ahir la confirmació a una vinten a de joves de
Tremp a la basílica de la Mare de
Déu de Valldeflors. Estava acompanyat pel rector de la basílica,
Joan Antoni Mateo, i el secretari
general. La cerimònia es va oficiar seguint totes les mesures de
seguretat establertes per evitar la
propagació del coronavirus.
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la igualtat a la cinquena
edició del Cinemón Xic
La peHícula Fritzi, un conte revolucionari, va obrir ahir la cinquena
edició del Cinemón Xic a la Llotja
de Lleida. El cicle de cine infantil
ha programat tres sessions familiars els diumenges al matí. Les següents setmanes es projectarà El
vent entre les canyes i Al sostre
del món, que es veuran el dia 8
i el dia 15 de novembre al Teatre
de la Llotja.

Representació a Balaguer de la trajectòria
de Gramaje a Dagoll Dagom
El teatre de Balaguer va acollir ahir la representació de
l'espectacle Al sud del ParaZ.Zel, una comèdia musical
basada en la trajectòria de Carlos Gramaje, actor més
representatiu de Dagoll Dagom.
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ARlES 21-111 I 19-IV.
No perdeu els nervis quan tracteu amb
persones que s'entremetin en els vostres plans. No deixeu que els élogis us impulsin
a confiar en algú que no coneixeu.

CANCER 21-VI I 22-VII.
No pertorbeu les coses ficant-vos en
una baralla amb algú. Tindreu la llibertat de fer el que voleu fer si permeteu que els
altres facin el que desitgin.

BALANÇA 23-IX I 22-X.
Sabeu qui mana. No us deixeu empènyer cap a alguna cosa que no us convé
per complaure algú o evitar coses desagradables.
És essencial defensar el que voleu.

CAPRICORN 22-XII I 19-1.
No us enfadeu. Deixeu que qualsevol
situació a què us enfronteu us doni
l'energia per aixecar-vos i fer el que us fa sentir
bé. Eviteu circumstàncies que suposin risc.

TAURE 20-IV I 20-V.
Presteu atenció en els detalls, presenteu
el que teniu per oferir amb claredat i
confiança i obtindreu una bona resposta d'algú
proper. No us sentiu pressionats.

LLEÓ 23-VII I 22-VIII.
Les emocions poden arruïnar possibilitats. Sigueu bons oients, canalitzeu
l'energia en coses constructives i eviteu que us
molesti el que fa la resta.

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI.
Una idea singular, unida a la moderació
i l'experiència, conduirà a una mentalitat operativa que us impulsarà a arribar a la destinació a temps. S'afavoreix l'amor.

AQUARI 20-1I 18-11.
Deixeu enrere el passat abans que es
converteixi en una càrrega. Bolqueu
l'energia a viure la vida a la vostra manera. Disminuïu les despeses si ·això us tranquil·litza.

BESSONS 21-V I 20-VI.
Saber què voleu i aconseguir-ho requerirà enginy i transparència.Tingueu
la ment oberta, però assegureu-vos de qüestionar tot el que contradigui les vostres creences.

VERGE 23-VIII I 22-IX.
Alimenteu relacions significatives i feu
canvis que us millorin la vida a vosaltres
i als vostres. la forma en què tracteu els altres
determinarà l'ajuda que rebreu.

SAGITARI22-XI I 21-XII.
Sortiu de la zona de confort si algú us
posa en un compromís. Sigueu honestos i estigueu disposats a allunyar-vos d'una situació que us faci sentir malament.

PEIXOS 19-11 I 20-111.
Tindreu moltes idees, però intentar ferho tot serà inútil. No proveu de ser ex-.
perts en tots els oficis perquè al final no en dominareu·cap. Concentreu-vos més.

