17033

Segre
Dissabte, 25 de juny del 2022

guia

www.segre.com/guia

30
35

27
gerard hoyas

Lleure. El Bus Turístic de Lleida arranca
la temporada d’estiu.
Innovació. Albert Barqué uneix art, ciència
i tecnologia en un videojoc.

➜

festes balanç

Una revetlla tranquil·la

El dispositiu de seguretat històric va propiciar una nit de Sant Joan sense ensurts || Els Bombers
van portar a terme 70 actuacions a Lleida, nou menys que l’any passat i la meitat que el 2019
❘ Lleida ❘ El dispositiu de seguretat
més gran de la història de Sant
Joan va propiciar una revetlla
sense incidents rellevants a les
comarques lleidatanes. Des de
les 20 hores de dijous a les 8
hores d’ahir, els Bombers de la
Generalitat van dur a terme setanta actuacions a la província,
nou serveis menys respecte a
l’any passat i la meitat que l’última revetlla prepandèmia, el
2019. La majoria de les actuacions van ser per petits incendis
urbans i de vegetació causats
per petards.
Així, durant la matinada els
Bombers van sufocar diversos
focs a Lleida ciutat −hi va haver
una vintena de serveis−, Tremp,
la Seu d’Urgell, Tàrrega, Vallfogona de Balaguer i Almacelles,
entre altres localitats. A Cervera, a les 01.07 hores, els equips
d’extinció van treballar en un
incendi en una casa abandonada
al carrer La Pineda. A la capital de l’Urgell, la Policia Local
va denunciar cinc persones per
tirar petards a l’entorn del parc
de Sant Eloi, entre els dies previs i durant la revetlla. Per la
seua part, el 061 Salut Respon

70

serveis de bombers
La majoria de les actuacions a la
província van ser per petits incendis urbans i de vegetació causats
per petards.

dades

7

intoxicats
El SEM va atendre 7 persones intoxicades i dos per agressió a les
comarques lleidatanes. Va actuar
en un accident de trànsit.

les claus

5.624

Gairebé 60 detinguts

trucades al 112
El telèfon d’emergències va registrar durant la revetlla més de
5.600 trucades que van generar
2.933 expedients a Catalunya.
sílvia herce

Les falles prenen el Pirineu
z Al Pirineu, les festes del foc
van tornar a ser les protagonistes en municipis com Alàs, Boí,
Vilaller, Isil o el Pont de Suert.
També Les va complir amb la
seua tradicional Crema der Haro, mentre que a Arties desenes
de persones es van concentrar
a la plaça del poble per cremar
el Taro. El 2015, la Unesco va
reconèixer les Festes del Foc al
Pirineu com a Patrimoni de la
Humanitat.

La revetlla
acaba sense
morts a les
carreteres

prevenció

Després de diversos dies
en risc extrem d’incendis,
ja no hi ha cap comarca
en el nivell 2 del Pla Alfa
va rebre més de 3.400 trucades
causades per 2.755 incidents a
tot Catalunya, si bé a les comarques lleidatanes només van haver d’atendre set persones intoxicades i dos per agressió, a
banda d’actuar en un accident
de trànsit.
En el marc del dispositiu especial dels Agents Rurals, el
cos va portar a terme 669 actuacions relacionades amb Sant
Joan: 512 per inspeccions de
fogueres i 76 de relacionades
amb el llançament de pirotècnia, encara que no van aixecar
cap denúncia.
En una entrevista a El món a
RAC1, el secretari general d’Interior, Oriol Amorós, va agrair
el comportament general de la
ciutadania en una revetlla que
es va saldar amb “pocs incidents”. Quant al risc d’incendi
a Catalunya, va aplaudir que
actualment ja no hi ha cap comarca en nivell 2 del Pla Alfa.

z Els Mossos d’Esquadra van arrestar un total de cinquanta-set
persones a Catalunya durant la
nit, en el marc del dispositiu especial per garantir la seguretat i
l’ordre públic durant la revetlla
de Sant Joan. Del total de detinguts, vuit van ser per delictes contra el patrimoni i quinze
per violències masclistes, segons el balanç del departament
d’Interior.

Un incendi va calcinar ahir 300 metres de vegetació al parc de l’Horta del Valira de la Seu.

Un assassinat i una sensesostre ruixada a Barcelona
n Els Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana de Barcelona
investiguen la mort d’un home
de 41 anys per presumpte apunyalament al carrer Lleida de
la capital catalana durant la revetlla de Sant Joan. També va
resultar ferida una dona sense llar al ser presumptament
ruixada amb líquid inflamable a la cara a l’avinguda de
les Drassanes.
El presumpte agressor va
ser identificat i detingut ahir
al matí a prop de la zona dels
fets gràcies als testimonis de
l’incident i els Mossos van obrir
una investigació per aclarir

les causes de l’atac. El tinent
d’alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, que va
lamentar els incidents, va explicar que l’apunyalament va
succeir “fora de l’ambient de la
revetlla” i que la dona ferida es
troba fora de perill, ja que va
acudir als serveis sanitaris ràpi-

detenció

La Urbana va arrestar el
presumpte autor de l’atac
amb líquid inflamable a
una dona sense sostre

dament. També va assenyalar
agressions “preocupants” a les
platges de la ciutat, on es van
produir 32 incidents, tres dels
quals per presumptes robatoris
amb violència i dos per suposades agressions sexuals.

Mort en un incendi
Així mateix, un home d’uns
70 anys va morir a l’incendiar-se el seu habitatge a l’Hospitalet, succés que els Mossos
investiguen, ja que alguns testimonis afirmen que l’origen
podria haver estat un petard
que va entrar accidentalment
per la finestra.

n La nit de Sant Joan es
va saldar sense víctimes
mor tals a les c ar reteres catalanes, segons el
Servei Català de Trànsit
(SCT). Fins ahir, un total
de 390.384 vehicles van
sortir de l’àrea metropolitana de Barcelona en
l’operació sortida pel cap
de setmana de tres dies.
Quant als controls de
trànsit, es van portar a
terme 2.292 lectures d’alcoholèmia en un total de
seixanta-dos punts de la
xarxa viària, de les quals
254 van ser positives i 24
de tipus penal.
Quaranta conductors
més van ser sancionats per
conduir sota els efectes de
substàncies estupefaents.
Des d’Interior es preveu
demà una operació de retorn “molt difícil” i van
tornar a demanar “paciència” i “prudència” als
conductors.

