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Un fuego en Peramola se suma al
de Baldomer que continúa activo
~

Una cosechadora fue
la causante del nuevo
incendio en l'Alt Urgell

Catalunya registra mas
Los vecinos de Clua
pueden volver a casa y
de 200 incendios en sólo
I
desconfinan a los de Alòs cuatro días
I t.MA Ut.L UIA

I"Ab.:J-!1

FOTO: L.M. I lmagen de la llamas cerca de la iglesia de Montserrat

Varias personas desalojadas
y la N-240 cortada en Lleida
FOTO: Bombers I El incendio entre Peramola y Oliana comenzó ayer al mediodía y obligó a cortar la C-14

Un incendio que se originó cerca
de la iglesia de Montserrat, en el
Camí de la Creu de Lleida, obligó
ayer a cortar la N-240 y a desalojar a algunas torres cercanas, la

GARANTIA ILERDENT
PLA DE TRACTAMENT I PRESSUPOST,
TANCAT I FINANÇAT, DES DE LA

ET GARANTIM UNA PRIMERA VISITA
GRATUÏTA, PERQUÈ PUGUIS CONÈIXER EL
PLA DE TRACTAMENT I PRESSUPOST FINAL,
FINANÇABLE SENSE INTERESSOS

Lla r Mare Esperança, donde viven 15 menores t utelados y t res
monjas, y el restau rante Punto
Estrella . No hubo heridos y los
Bombers apagaron las llamas.
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Un nou foc es declara a Peramola
i se suma a l'incendi de Baldomar,
que ja ha cremat 2.700 hectàrees
Els veïns d~lòs de Balaguer queden desconfinats i els de
Clua ja poden tornar però hauran de quedar-se tancats a casa
A la intensa preocupació
per l'incendi a Baldomar es
va afegir ahir la d'un nou
foc declarat a Peramola
(Alt Urgell), que continua
complicant la ja difícil
situació a les comarques
lleidatanes.

"Hem passat
molta por i
no hem pogut
dormiren
tota la nit"

Lleida
REDACCIÓ/ ACN
L'incendi que afecta la zona del
massís del Roc de Rombau és un
incendi complex per les condicions del terreny, ja que es tracta
d'una zona molt abrupta i accidentada i dificulta les tasques
d'extinció dels efectius terrestres.
El pla d'acció es va centrar en el
flanc dret i el flanc esquerre fins
al cingle per evitar les obertures
per baix. L'incendi va generar
focus secundaris a l'altra banda
de la cinglera i es treballava al cap
de l'incendi per aturar-lo.
El foc tenia un potencial inicial
d'unes 1.400 hectàrees, però es
va poder aturar la propagació i es
va reduir a unes 500-1000. Fins
al lloc es van desplaçar 55 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris.
A conseqüència d'aquest incendi es va haver de tallar en tots
dos sentits de la marxa la C-14
al seu pas per Oliana, però ja va
ser reoberta. Segons dades provisionals d'Agents Rurals l'incendi
afecta aproximada a unes 65 hectàrees. La major part d'afectació
està dins l'Espai d'Interès Natural
Serra d'Aubenç i Roc de Gogul.
Pel que fa a l'incendi d'Artesa
de Segre/Baldomar, els Bombers
de la Generalitat de Catalunya
connnuaven treballant intensament, sobretot en les noves represes i en el flanc oest que és el
que estava més obert i amenaçava els eixos de confinament establerts. Es van mobilitzar un total
de 46 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris i segons les darreres
dades facilitades pel Cos d'Agents
Rurals, han cremat 2.702.67 hec-

Manuel Coello, veí d'Alòs de
Balaguer (Noguera), explicava durant el dia d'ahir que
l'incendi declarat dimecres a
Baldomar, a Artesa de Segre
(Noguera), els està generant
molta preocupació. De fet,
assegurava que no van poder dormir en tota la passada
nit, quan el foc es va atansar
més cap a la localitat. Així, va
relatar que va ser el dia més
"fort" perquè, segons relata, van veure com les flames
anaven baixant des de la serra
de Sant Mamet i després van
tornar a pujar. Entre d'altres,
detallava que temien que arribessm· al cementiri però els
efectius les van poder aturar.

FOTO: Bombers / les dotacions dels Bombers van treballar sobretot en el flanc oest de l'incendi de Baldomar
-~

La previsió
,
.
es que avui
s'afegeixin
.
cinc nous
mitjans aeris
tàrees de les quals 2.560,19 de
vegetació forestal i 142,22 de vegetació agrícola. L'alcaldessa d'Artesa de Segre, Maria Cusola, va
dir que la situació és de "calma
tensa" perquè l'incendi encara
no està estabilitzat i demanen a

-----------

Bernat Solé
demana als
veins que
mantinguin
la prudència
la població "màxima responsabilitat".
Els Bombers van aixecar al
vespre el confinament pels veïns
d'Alòs de Balaguer. A més, els
veïns del nucli de Clua ja poden
tornar a casa, tot i que hauran

de confinar-se, o quedar-se a les
zones que els han habilitat provisionalment. En la mateixa situació
estan els infants d'una casa de
colònies propera. El delegat del
Govern a Lleida, Bernat Solé, va
demanar precaució als veïns, sobretot als de Clua, ja que l'accés
al poble és molt estret i es poden trobar camions de Bombers
circulant-hi. Solé va explicar que
el flanc sud-est, de Baldomar a
Clua, està estabilitzat, mentre que
cal acabar de tancar el flanc oest,
que va de Sant Mamet a Alòs de
Balaguer. Avui s'hi afegiran cinc
mitjans aeris si no hi ha cap altre
gran incendi.

Els agents rurals
diuen que el nou
foc el va provocar
una recol·lectora
L'incendi de Peramola, a l'Alt
Urgell, es va iniciar arran de
l'averia d'una màquina recotlectora que treballava en un
camp. Ho va dir el cap dels
Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, que va lamentar
que l'agricultor fes aquestes
tasques en les hores de màxima insolació. Tot i que el
pagès complia la normativa
d'equip d'extinció, Ricou creu
que aquest diumenge "no
era el dia per recol·lectar a
aquestes hores".
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Alarma per un incendi iniciat al
costat de l'església de Monserrat
Les flames van afectar nou finques i es va desallotjar la Llar
Mare Esperança, el temple, un restaurant i diferents torres
La ciutat de lleida ha
viscut un cap de setmana
complicat a causa dels
incendis. El més important i
un dels més perillosos dels
darrers anys, segons fonts
de la Guàrdia Urbana, es va
iniciar ahir al carrer Olivera,
a la Partida de Montserrat.
Lleida
REDACCIÓ
El foc sembla ser que es va origmar en una antiga granja abandonada, al costat de l'església de
Montserrat. Les flames van obligar a tallar durant unes quatre
hores la circulació de la carretera
N-240 en un tram d'uns tres quilòmetres, des de la rotonda de
l'autovia, a les Basses d'Aipicat,
fins a la rotonda de l'església, perquè les flames van saltar a l'altra
banda de la carretera. L'incendi
va començar abans de la una del
migdia i es va donar per controlat a dos quarts de sis de la tarda.
Hi van treballar 13 dotacions dels
Bombers i la Guàrdia Urbana. El
foc va afectar la zona de la Partida d'Aipicat, la Partida Fontanet
lo Curt i el Camí de l'Albi.
No hi va haver danys personals, però les flames van afectar
unes nou finques i van arribar fins
i tot a tocar algunes torres. També va fer caure pals de telefonia
al Camí de la Creu A més, es va
haver de desallotjar diverses persones de les seves cases i altres

es van haver de confinar. També
es van desallotjar la Llar Mare Esperança, en què hi viuen 15 nens
tutelats i t res monges, el restaurant Punto Estrella i el mossèn
de la parròquia de Montserrat va
haver de traslladar la celebració
d'una pnmera comunió a un altre punt. El temple no va quedar
afectat perquè tot el voltant està llaurat. En el moment de tancar aquesta edició encara no es
podia saber els danys materials
provocats a les finques. Aquest
és l'incendi més important del
cap de setmana a Lleida, en què
també destaquen un a l'avinguda
Torre Vicens, al costat del col·legi
Països Catalans, un altre al carrer
Palauet a la Bordeta i un altre en
un descampat davant del Grup
Joan Carles de la Mariola.

FOTO: T.A. I L'església de Montserrat no es va veure afectada pel foc

Diverses denúncies per fer
foc i accedir a espais naturals
tancats al Pallars i la Noguera
Els Agents Rurals van posar diverses denúncies aquest cap de
setmana a les comarques de la
Noguera i el Pallars Jussà per encendre foc en zona i època prohibida, acampar i accedir a espais
naturals tancats per risc extrem
d'incendi forestal. Una denúncia
és per encendre foc en una ona
de l'embassament de Sant Antoni, al Pallars. A Santa Anna, a la

FOTO: Tony Alcantara I El foc va afectar les partides d'Al picat, Fontanet lo Curt i el Camí de l'Albi

Noguera, es va posar una denúncia per foc i una altra per circulació prohibida. A Santa Linya, també a la Noguera, es van posar una
denúncia per circulació prohibida
i una altra per acampada. I al Pallars Jussà es van precintar unes
barbacoes.
Els Agents Rurals van fer efectiu divendres el tancament dels
accessos al Montsec d'Ares, el de

Rúbies i a la Baronia de Rialb després de l'activació del pla Alfa 3
per l'elevat risc d'incendi. Espais
naturals molt concorreguts com
el congost de Mont-Rebei no es
podran visitar a peu fins que millorin les condicions climatològiques. A l'alçada de Corçà els cotxes han de girar cua i no poden
accedir a la Pertusa ja que en
aquest punt s' ha tancat la barrera per poder continuar circulant
per la pista que condueix fins a
l'aparcament. Josep Capdevila,
sotsinspector de l'Àrea Regional
a Lleida, va explicar que l'objectiu
és que no hi hagi "gent dispersa"
pel massís.

FOTO: T.A.I les flames van afectar vegetació i finques del Camí de l'Albi

FOTO: Ag. Rurals I Un agent posa una sanció a un banyista a Sant Antoni
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S'ha d'intentar tot i que sigui difícil

a consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va anunciar dijous
que Catalunya impulsarà una candidatura en solitari als Jocs
del Pirineu arran de la impossibilitat d'arribar a un acord amb
l'Aragó. A hores d'ara, però, ningú dubta que la candidatura està
més complicada que mai. El president de l'Aragó, Javier Lamban, ha
fet tot el possible per boicotejar una iniciativa conjunta d'ambdós
territoris. Lamban ha jugat un altre cop més la carta del greuge envers Catalunya 1sembla que li ha sortit bé. El president del Comitè
OlímpiC Espanyol, Alejandro Blanco, va ser l'únic que públicament
li va esmenar la plana però no s'han escoltat les mate1xes veus de

L

manera pública des del Govern de l'Estat (una altra cosa és el que
puguin dir sotto vocce). D'entrada, doncs, i a diferència de Blanco,
l'Executiu espanyol no s'ha atrevit a contrad ir Lamban. Tampoc ho
ha fet el ministre de Cultura i Esports, Mique l lceta, a qui li correspondria per la seva doble condició de català i ministre del ram . Per
tant, doncs, s'ha deixat fer a Lamban. Amb veu baixa s'admet que
ja hi ha poques possibilitats pel 2030. Ca ldrà veure si és possible el
2034 però el que està clar és que si el Govern de la Generalitat creu
que és una oportunitat pel Pirineu s'ha d' intentar aquesta candidatura olímpica en solitari. La resta d'opcions ja són història.

ERMENGOPOLYS

HABLAR CON PUREZA
enemos conversaciones a diario
en tantos lugares y con tantas
personas diferentes que "ha biar
con pureza" parece algo realmente
difícil. Nos han enseñado o hemos
aprendido a "palos". Amigos que nos
han engañado para conseguir alga de
nosotros, compañeros de trabajo que
se aprovechan de ti. Hablar con pureza realmente es ¿muy difícil o muy
facil? Ocurre también que estamos
acostumbrados al parecer a responder a aquella que nos preguntan. Parece que no hacerlo es de mala educación o que ocultas algo. Sin duda
responder siempre aunque no quieras nos lleva a conversaciones con estrategias o mentiras. Conversaciones
que a la larga son difíciles. Quizas deberíamos cambiar estas costumbres.
No tendría que ser de malaeducación
no responder. Debería respetarse la
intimidad. Así que podrías responder
educadamente algo tan simple como.
"No me siento cómodo con estas preguntas". "Son cosas personales"... Yla
otra persona no debería ofenderse.
Esto en cuanto a relaciones personales. Entiendo que en el ambiente laboral puede ser alga mas complicada.
De todas formas, os puedo asegurar
que cuantas mas veces hablas desde
el corazón mejor te recibe la gente.
Cuando tienes clara esto, tampoco
te importan demasiado los que no te
reciben bien. Todos los artículos en
www.juanjuncosa.com.
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MOBILADICTE
Estem les 24 hores del dia, els set dies de
la setmana, connectats al món, sigui a través d'lnternet o de les xarxes socials. De
fet, en el seu moment els experts anunciaven que ens canviaria la vida i així ha
estat, perquè no podem viure sense elles.
És més, som incapaços de sortir de
casa sense el nostre telèfon mòbil,
preferint oblidar
la cartera amb la
documentació que
el telèfon. També
estem en una paranoia constant pensant
que ens arriben missatges o rebem trucades, el que provoca que estem consultant
constantment la pantalla del telèfon, quan
la majoria de les vegades ningú ens ha trucat o els 'whatsapps' que rebem no són

urgents. El dissabte passat em vaig deixar
el mòbil a casa carregant i em vaig adonar
que no el portava a sobre quan ja estàvem
al carrer. Les preses per arribar a un lloc
van fer que no pogués tornar a buscar-ho.
He de reconèixer que vaig viure un doble
sentiment. Per un
costat, la tranquillitat de no rebre
cap missatge ni
que ningú en molestés, sabent que
si succeïa quelcom
greu trucarien en
la meva parella. Per altra banda, tenia la
sensació que m'estaven arribant missatges
i no els podia respondre, la qual cosa, com
era d'esperar, no va succeir. En definitiva,
tant jo com moltes persones som 'mobiladictes'.

Sorn incapaços de sortir de
casa sense el nostre mòbil i
preferim oblidar la cartera
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