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Evacuats 8 7 monitors i nens 
aéampats a la Canea de Dalt 
a causa de les fortes pluges 
Els fets van passar dijous a la nit i tots els afectats 
van ser traslladats al pavelló de la Pobla de Segur 
Lleida 
REDACCIÓ 

Els Bombers de la Generalitat van 
evacuar dijous a la nit un grup es
colar de 87 persones, entre els 
quals 22 monitors 1 la resta joves 
escolars de primaria i batxillerat, 
quan la zona on estaven acampa
des al nucli d'Aramunt, a la Conca 
de Dalt (Pallars Jussa) i a tocar de 
l'embassament de Sant Antoni, 
es va negar per les fortes pluges. 
El grup, provinent de Caldes de 
Montbui (Valles Oriental), va ser 
traslladat al pavelló de la Pobla de 
Segur, que I'Ajuntament i la Creu 
Roja van habilitar amb llits per
que hi poguessin passar la nit. 

Les fortes pluges de les darre
res hores havien provocat una 
acomulació d'aigua i fang, segons 
l'avís que els Bombers havia re
but. "Se'ls havia inundat la zo
na de tendes i també se'ls havia 
mullat la roba, fet pel qual s'ha 
desenvolupat una operació per 
evacuar totes les persones al poli
esportiu de la Pobla de Segur gra
des a la coll-laboració de I'Ajun
tament", va explicar Oriol Vilalta, 
cap del Grup d'Actuacions Espe
cials (GRAE) deis Bombers de la 
Generalitat. La principal com
plicació ha estat pel nombre de 
persones implicades i pel fet que 
fos de nit. "Hi havia molta gent i 
en una zona concreta del Pirineu, 

FOTO: @bomberscat 1 Els Bombers de la Generalitat van participar en l'evacuació deis joves i els monitors 

amb molt de fang i de nit, de dia 
les coses són més senzilles", va 
detallar Vi taita. 

En aquest sentit, va destacar 
que tothom n'ha sortit il·les, si 
bé algun nen tenia fred. El dis-

positiu ha estat rapid i en ell hi 
han intervingut Bombers, Mossos 
d'Esquadra, el Sistema d'Emer
gencies Mediques, I'Ajuntament 
de la Pobla de Segur i la Creu Ro
ja, que ha facilitat mantes per als 

afectats. Després de passar la nit 
al poliesportiu a causa de la situa
ció atmosferica, el grup haura de 
decidir si reprenen l'activitat o hi 
duen a terme modificacions per 
l'afectació de l'aigua. 
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Ferit un motorista 
en una col·lisió 
amb un vehicle a 
la carretera N-240 
Un motorista va resulta"r ferit 
en una col·lisió amb un cotxe 
a la carretera N-240, al terme 
municipal de Juneda. Els. fets 
van passar a les 05.58 hores al 
punt quilometric 74,5 de la ci
tada via. Arran de l'accident, els 
serveis d'emergencia van acti
var tres dotacions de Bombers 
de la Generalitat i facultatius 
del SEM, que van atendre la víc
tima de les ferides que va patir. 
Segons van informar fonts deis 
Bombers, la persona ferida no 
va patir lesions de gravetat i no 
va ser evacuat a !'hospital. 

Quatre dotacions 
treballen en un 
incendi originat 
en un pis a Solsona 

Quatre dotacions de Bombers 
de la Generalitat van treballar 
en un foc originat en un pis al 
municipi de Solsona. Els serveis 
d'emergencia van rebre l'avís 
del foc a les 13.32 hores i se
gons van informar fonts proxi
mes al cas, l'incendi no va tenlr 
greus conseqüencies. 

Un incendi provoca 
una columna de 
fum a Alins, a la 
Ribera de Tírvia 
Un incendi de vegetació va 
provocar una columna de fum 
al municipi d'Aiins, en concret 
a la Ribera de Tírvia. Els Bom
bers van rebre l'avís del foc a 
les 16.04 hores i fins al lloc deis 
fets es van activar un total de 
sis dotacions del cos per dur a 
terme les tasques d'extinció. 
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Ponent pateix una 
vuitena pedregada i 
afecta al SegriC:t a les 
Garrigues i r Urgell 
El fort vent fa ca u re arbres a Oliana, 
Va lis de Va lira i a la ciutat de Lleida 
Alfés 
ACN/ REDACCIÓ 

Una tempesta, acompanyada per 
un intens vent, va descarregar pe
dra ahir a la tarda en zones frui
teres de les Garrigues i de l'oest 
del Segria. En municipis com ara 
Alfes (Segria) i Castelldans (Ga
rrigues) va caure pedra de mida 
petita barrejada amb aigua. De 
tates maneres, el vicepresident 
de I'ADV Terres de lleida i presi
dent d'Asaja Lleida, Pere Roqué, 
va indicar que caldra esperar a les 
proximes hores per avaluar els 
danys que s'hagin pogut produir 

en !'agricultura i no descarta que 
la pedra hagi pogut afectar tam
bé altres municipis lleidatans. La 
d'aquest divendres és la vuitena 
pedregada a Ponent en una cam
panya ja minvada de producció 
en fruita dol~a. També va caure 
pedra al municipi de Guimera, a 
la comarca de I'Urgell. El xatec va 
deixar for~a pluja en poblacions 
com Alfés o el Cogul. Segons van 
informar fonts deis Bombers la 
tempesta va fer caure arbres a 
Oliana i Les Vall de Valira (Ait Ur
gell) i va provocar inundacions en 
baixos a la Seu d'Urgell. A la ciutat 

de lleida el fort vent va trencar 
arbres i algunes finestres i per
sianes, segons informa la Guardia 
Urbana. La tempesta va ser espe
cialment intensa a l'est del Pallars 
Jussa. A l'estació de Sant Roma 
d'Abella es van mesurar 45,2 mm 
de pluja en 30 minuts i una baixa
da de temperatura de més de 
20 graus en poc més d'una hora. 
Fins a les 21 hores d'ahir, es van 
registrar 21 serveis de Bombers 
a la Regió de Lleida pel temporal. 
Dijous a la nit es van evacuar 87 
persones que estaven acampa
des a Aramunt. (més info pag.lS) 

FotO: LM / Un arbre va caure ahir sobre la carretera Ll-12 

FOTO: Carme Farnell/lmatge de pedra que va caure ahir a Alfés 
·-----------------.................. ---

nsegu
Resaltado


	M202208061

