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comarques

successos emergències

Nou dia de recerca sense èxit del
boletaire nonagenari de Rosselló

Bolca un camió a la
C-1311 a Tremp

Més de 80 persones van participar per tercera jornada consecutiva en el dispositiu
a Viacamp, a la Franja || Pentinen noves zones i avui prosseguiran les batudes
ucab ribagorça

a. guerrero

❘ viacamp ❘ Un total de 85 persones van participar ahir en la recerca del boletaire de 94 anys
de Rosselló que va desaparèixer dijous al migdia als boscos
de Viacamp, a la Franja. El dispositiu va finalitzar novament
sense èxit i continuaran avui
per quarta jornada consecutiva. En el dispositiu d’ahir, coordinat per Protecció Civil, van
participar agents de la Guàrdia
Civil, Bombers, agents de Protecció de la Natura, voluntaris
de la zona i veïns de Rosselló
que, com ja van fer divendres,
es van desplaçar a primera hora per col·laborar. Formant una

❘ tremp ❘ Un camió va sortir
de la via i va acabar bolcant
ahir a la tarda a la carretera
C-1311 al seu pas pel terme
municipal de Tremp, segons
van informar els Bombers de
la Generalitat. L’accident es
va produir a les 17.39 hores
i el conductor va resultar il·
lès. D’altra banda, a les 6.43
hores, un vehicle també va
sortir de la via a la C-12 a
Corbins però tampoc constaven ferits.

Volen informació sobre
el professor d’Andorra
❘ Andorra la vella ❘ L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha demanat
al Govern andorrà que l’informi del cas del professor
espanyol del col·legi Maria
Moliner empresonat per suposats delictes d’abusos sexuals a menors. Ros derivarà la informació al ministeri
d’Educació perquè decideixi
les mesures disciplinàries. Hi
hauria cinc denúncies i les
víctimes tindrien entre tres
i vuit anys.

amb el seu fill

L’ancià, de 94 anys, anava
amb el seu fill, que en va
denunciar la desaparició a
les 13.30 hores de dijous

Apaguen un foc de
matolls a Alcanó
Un bomber i un gos de la unitat canina dels Bombers de la Ribagorça aragonesa, durant la recerca.

pidament es va desplegar un
dispositiu que es va allargar
fins a la matinada.
En aquestes tres jornades,
que s’inicien a primera hora del
matí i s’acaben amb l’ocàs, participen mitjans aeris i gossos
ensinistrats dels Bombers de
la Ribagorça aragonesa i l’Alt
Gàllego. També s’han fet servir
càmeres tèrmiques per loca-

desena de grups, van rastrejar
noves zones dels boscos que hi
ha situats al triangle que comprèn Viacamp, Llitera i el Pont
de Montanyana.
Lliberato Botargues va desaparèixer cap a les 13.30 hores de dijous, quan es trobava
amb el seu fill buscant bolets,
en una zona a la qual havia
acudit en altres ocasions. Rà-

litzar punts de calor. Un dels
principals problemes és l’orografia del terreny, amb forts
pendents. A més, cal sumar-hi
les adverses condicions meteorològiques: dijous va ploure a
la zona, divendres va fer vent
i fred i les temperatures a la nit
són gèlides.
Un bomber que participa en
les batudes va assegurar ahir
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a aquest diari que el pronòstic
és incert i va recordar que “són
més de 48 hores i dos nits a la
intempèrie, però no perdem
l’esperança”. L’ajuntament de
Rosselló també col·labora i dijous va emetre un pregó per
informar els veïns que volien
acudir a Viacamp perquè es coordinessin amb els especialistes que dirigeixen el dispositiu.

❘ alcanó ❘ Els Bombers de la
Generalitat van treballar a
última hora de la tarda d’ahir
en l’extinció d’un incendi de
vegetació. Van rebre l’avís a
les 19.08 hores i van cremar
matolls al costat de la C-12
a Alcanó. D’altra banda, una
dotació va sufocar un incendi en un contenidor del carrer Sidamon de Mollerussa.
Els Bombers van ser alertats
a les 19.38 hores.

trànsit incidències
magdalena altisent

ràdio seu

Cua ahir al matí a l’N-145 en direcció a Andorra.

Retencions de fins a deu
quilòmetres per accedir a Andorra
Els Bombers sufoquen un incendi en un paller d’Alcarràs
❘ alcarràs ❘ Els Bombers de la
Generalitat van sufocar ahir
un incendi que es va declarar
al paller d’una explotació ramadera d’Alcarràs. A les 6.20

hores es va declarar un foc en
aquest paller, situat a l’altura
del quilòmetre 452 de l’autovia A-2 i fins al lloc van acudir quatre dotacions. El foc va

calcinar la palla que hi havia
dins d’una nau d’uns 50 metres
de llarg situada al costat d’una
granja d’ovelles, que no van
resultar afectades.

❘ la seu d’urgell ❘ La carretera que
uneix la Seu d’Urgell amb Andorra (N-145) va registrar ahir
al matí i fins a primera hora de
la tarda retencions de fins a
deu quilòmetres per accedir al
Principat, segons va informar
el Servei Català del Trànsit. A

més, hi va haver també trànsit
dens a les carreteres N-260 i C14 al seu pas per l’Alt Urgell i en
sentit nord. Aquestes retencions
i problemes viaris són habituals
en aquesta època de l’any ja que
coincideixen amb l’inici de la
temporada d’esquí.
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Tàrrega esdevé capital de la solidaritat i
acull un dels platós de La Marató de TV3
Tàrrega
REDACCIÓ
El Teatre Ateneu de Tàrrega es
convertirà avui en un dels platós
territorials del programa La Marató de TV3. La capital de l’Urgell
esdevindrà una de les capçaleres
culturals i artístiques de la coneguda iniciativa solidària, que enguany es dedica a la investigació
de les malalties minoritàries. Els
actes s’iniciaran amb una caminada i una bicicleta popular, diversos tallers, espectacles de cultura
popular, demostracions, música i
jocs. També hi haurà un dinar solidari a l’Espai MerCAT, una encesa d’espelmes i un correfoc.

D’altra banda, diverses poblacions de la província de Lleida
van acollir, durant el dia d’ahir, activitats solidàries a benefici de La
Marató. És el cas de Bellvís, que
va celebrar la jornada amb un
partit de futbol, exhibicions de
gimnàstica i zumba, un berenar,
un sopar i el sorteig d’una cistella
solidària. A les Borges Blanques
va tenir lloc un festival solidari
amb actuacions i desfilades de
moda, i Castelldans va acollir un
concert d’havaneres i una exhibició de gimnàstica rítmica. L’església de Santa Maria de Taüll també
va celebrar divendres un concert
a benefici de La Marató.

Celebren la
‘Gimcanatura
solidària’ al Parc
de la Mitjana

FOTO: Selena García/ Alguns dels participants en l’activitat d’ahir a Lleida

El parc de la Mitjana de Lleida va acollir ahir l’activitat
Gimcanatura solidària, Lleida
Jove amb la Marató de TV3.
D’altra banda, avui, a partir
de les 10.30, els CDR de Lleida organitzen un esmorzar
popular, concerts i jocs infantils al carrer Corregidor Escofet de Lleida, davant de l’EOI.

Cremen 1.000
m2 de palla
en una granja
d’Alcarràs

L’ONCE celebra Santa Llúcia
El Restaurant del Palau de Margalef va acollir ahir un dinar de
celebració de Santa Llúcia de la Fundación ONCE. / FOTO: Selena
García

Continua la
recerca del
boletaire
desaparegut a
Viacamp
Un operatiu format per més de
80 persones va continuar ahir,
sense èxit, la recerca de l’ancià de 94 anys de Rosselló que
va desaparèixer a Viacamp, a
la Franja de Ponent, el passat
dijous quan va anar a buscar
bolets. Van participar en la recerca agents de la Guàrdia Civil,
especialistes del GREIM, Bombers de la Ribagorça, APNs del
Govern d’Aragó i diversos voluntaris, tant de l’Aragó com de
Rosselló. El dispositiu de recerca es va suspendre al voltant de
les 18.30 hores, sense indicis
del desaparegut i està previst
que es reiniciï a primera hora.

Un incendi en una granja a Montagut, a Alcarràs, va provocar ahir
la crema d’uns 1.000 m2 de palla.
Els Bombers de la Generalitat van
rebre l’avís al voltant de les 6.20
de la matinada, i es van desplaçar
al lloc dels fets 4 dotacions del
cos. El paller, situat al quilòmetre
452 de l’A-2, tenia una estructura
semitancada, la qual cosa va dificultar les tasques d’extinció.

FOTO: Selena García / El paller cremat tenia una estructura semitancada

