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El GRAE rescata dos joves 
excursionistes que van 
passar la nit de dilluns al 
pie de Verdaguet a Alins 
Els serveis d'emergencies van efectuar 
ah ir a Lleida tres rescats de muntanya 
Alins 
CARLA SALAZAR 

Els Bombers de la Generalitat van 
rescatar ahir al matí a dos joves 
que han passat la nit al pie de Ver
daguer, a Alins, en no poder com
pletar el descens el dia anterior. 
Emergencies va rebre l'avís di
lluns a les 22.00 hores. Els dos. jo
ves van informar que no es veien 
capac;:os de continuar la marxa. 
Cal destacar que els dos nois es
taven il-lesos i duien provisions 
i roba d'abric. Al matí, el GRAE 
els va rescatar en helicopter. Da
vant aquesta situació, els Bom
bers, per remarcar la importancia 
d'anar ben preparat quan es fan 
excursions de muntanya, van re
cordar que abans de sortir s'ha 
de ten ir en compte el temps, i dur 
roba d'abrigar, menjar i aigua. 

D'altra banda, el SEM va resca
tar ahir a les 11.52 hores una pa
rapentista que va resultar ferida a 
Ager a causa d'una fractura. 

Finalment, a les 18.49 hores, 
una excursionista de 54 anys va 
resultar ferida en torc;:ar-se el 
turmell a Tavascan, a Lladorre, 
en una zona no accessible per a 
una ambulancia. L'helicopter del 
GRAE la va rescatar i van evacuar 
la víctima i el seu acompanyant. 
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Una explosió causa un toe en 
una granja del Coll de Nargó 
Els Bombers van extingir ahir un 
incendi a una granja del Coll de 
Nargó. El foc es va originar a tres 
quarts d'una de la tarda a causa 
d'una explosió a la granja i es va 

Ferit lleu un 
motorista en 
un accident 
a I'N-260 
La carretera N-260 en el seu 
pas perla vila de Vilamur, dins 
del terme municipal de Sori
guera, es va veure afectada 
a les 16.08 hores per un ac
cident on un motorista va re
sultar ferit lleu. D'altra banda, 
també ahir per la tarda va. ha
ver un accident per un camió 
que va patir una fuita del seu 
diposit a la C-12 a Balaguer. 

desenvolupar a unes cabanes de 
!'exterior, hi van treballar 9 dota
cions. Els danys només van estar 
materials, no va resultar ferida 
cap persona o animal dellloc. 

Crema a xemeneia 
d'un habitatge de la 
Pobla de Segur 

Els Bombers van ser alertats ahir 
al matí per un focxemeneia que 
es va produir en un habitatge 
de la Pobla de Segur. Els serveis 
d'emergencies van rebre l'avís a 
10.15 hores i d'aquesta manera 
es van activar el SEM i els Bom
bers. El SEM no va fer cap actua
ció jaque no va haver-hi cap ferit 
per intoxicació ni cremades. Per 
la seva banda, els Bombers van 
poder apagar l'incendi, que va 
estar lleu, amb rapidesa. 

Els Bombers apaguen un incendi de brossa 
dins de la deixalleria de les Borges Blanques 
Els efectius Bombers van treballar durant el matí de la jornada d'ahir 
en un foc de deixalles que s'havia produTt a !'interior de la deixalle
ria de les Borges Blanques. L'incendi es va decretar a tres quarts de 
dotze del matí i es va poder apagar sense complicacions, ja que les 
flames no eren virulentes i no van abrac;:ar una gran extensió. 
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