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Bombers i Mossos al preparar el dispositiu ahir al matí.

bombers

redacció
❘ la vall De boí ❘ Els Bombers de 
la Generalitat van localitzar 
ahir al migdia el cos sense vida 
de l’excursionista de 28 anys i 
veí de Badalona que buscaven 
des de dijous al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Sant Maurici. 
Segons les primeres informa-
cions, la víctima anava sola i 
tenia previst realitzar una ruta 
de quatre pics dins del parc. Els 
mateixos familiars van alertar 
dimecres els serveis d’emergèn-
cies al no tenir-ne notícies. Va 
ser llavors quan els Mossos, que 
també van col·laborar en el dis-
positiu de recerca, van compro-
var que no es trobava allotjat a 
cap establiment.

La recerca es va iniciar dijous 
al matí a amb dos dotacions per 
terra i per aire, l’helicòpter amb 
efectius del Grup d’Actuacions 
Especials (GRAE) i agents dels 
Mossos de la unitat de Munta-
nya, que van fer una primera 
batuda per la ruta on es creia 
que podria haver passat. Diven-
dres es va reprendre la recerca 
per tot el Parc Natural, espe-
cialment entre Caldes de Boí 
i la zona de l’embassament de 
Cavallers. 

Finalment, ahir i per tercera 
jornada, es va tornar a activar 
el dispositiu per la zona del 
Comoloformo, la punta Passet 
i el pantà de Cavallers, amb 
cinc dotacions dels Bombers, 

entre les quals dos vehicles, 
l’helicòpter amb efectius dels 
GRAE, una unitat canina, Pom-
pièrs d’Aran i dos patrulles dels 
Mossos de la unitat de Munta-
nya. Cap a les 12.00 hores van 
localitzar el cos de la persona 
perduda a la base de la punta 
Lequeutre sota el Comolofor-
mo, al massís de Besiberri. La 
policia es va fer càrrec de les 
gestions pertinents i van obrir 
una investigació per aclarir les 
causes. És el segon excursionis-
ta mort aquest estiu a Aigües-

tortes. El 21 de juny va perdre 
la vida una excursionista de 
51 anys de Barcelona després 
de patir una caiguda mentre 
baixava de la punta Alta de 
Comalesbienes. 

Aquest any hi ha hagut tres 
accidents més de muntanya. 
Una dona va ser arrossegada 
riu avall a Montgarri, a Aran, 
un jove va perdre la vida fent 
snow a Martinet i un esquia-
dor va quedar sepultat per una 
allau fora de pistes a Baqueira 
Beret.

Localitzen sense vida l’excursionista 
desaparegut a Aigüestortes
Bombers i Mossos buscaven des de dijous el jove de 28 anys de Badalona que havia 
iniciat una ruta sol || Els familiars van alertar al no poder contactar-hi

successos emergències

Ferit un home de 83 anys al 
bolcar el tractor que conduïa  
a les Borges Blanques

emergències accident

redacció
❘ les borges blanques ❘ Un home 
de 83 anys va resultar ferit 
ahir al matí després que el 
tractor que conduïa bolqués 
a les Borges Blanques. L’ac-
cident es va produir a les 10 
del matí quan, per causes 
desconegudes, el tractor va 
bolcar. L’home no va quedar 
atrapat i va sortir pel seu pro-
pi peu, segons van informar 
els Bombers de la Generalitat, 
que van acudir al lloc amb tres 
dotacions. 
    També es van desplaçar els 
Mossos d’Esquadra i una am-
bulància del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM). Des-
prés de ser atès in situ, l’home 
va ser evacuat a l’hospital Ar-
nau de Vilanova amb pronòs-
tic lleu.

En el que va d’any, dos per-
sones han mort atrapades al 

bolcar els tractors que con-
duïen, un altre agricultor va 
perdre la vida atrapat per un 
motocultor. A Arbeca també 
va resultar ferit greu un ho-
me a l’accidentar-se amb un 
vehicle agrícola.

D’altra banda, pel que fa a 
afectació viària, ahir al matí 
es van registrar retencions a 
l’N-145 entre la Seu d’Urgell 
i Andorra. També es mante-
nien tallats dos carrils de l’A-2 
a Ribera d’Ondara on diven-
dres es va incendiar un camió.

evacuat a l’arnau
l’home va poder sortir  
pel seu propi peu i va  
ser evacuat a l’arnau  
amb pronòstic lleu

a. guerrero
❘ rosselló ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir divendres un 
home a Rosselló acusat de ser el 
responsable d’una plantació de 
marihuana en la qual van tro-
bar 376 plantes. L’arrest és fruit 
d’una investigació que van inici-
ar fa unes setmanes al sospitar 
que un veí d’aquesta localitat 
del Segrià podria estar dedi-
cant-se al tràfic de marihuana 
i cocaïna. Després de diversos 
seguiments, divendres es va 
procedir a l’arrest de l’home i a 
l’escorcoll d’un immoble de la 
seua propietat. A l’interior, els 
investigadors van localitzar una 
plantació de marihuana prepa-
rada amb llums, ventiladors i 
altres materials, en la qual van 
trobar un total de 367 plantes. 
També van comprovar que tenia 
la llum punxada. Es desconeix 
si van trobar-hi altres drogues.

Detingut a rosselló per conrear 
367 plantes de marihuana

mossos investigació

imatge de la plantació de marihuana trobada a rosselló.

Els Mossos el van arrestar 
com a presumpte autor dels 
delictes contra la salut pública 
i defraudació de fluid elèctric. 
L’arrestat, representat per Prats 

Advocats, va passar ahir a dis-
posició al jutjat de guàrdia de 
Lleida i va quedar en llibertat 
amb càrrecs després de declarar 
davant del jutge.

Segon Mort
És la segona víctima de 
l’any al parc després de 
l’excursionista que va 
perdre la vida el 21 de juny

Cigonya 
electrocutada  
a Tàrrega

Fauna

❘ tàrrega ❘ Ciutadans van tro-
bar ahir una cigonya electro-
cutada en una torre d’elec-
tricitat a Tàrrega, situada al 
costat de la carretera C-14. 
En aquests casos, els Agents 
Rurals són els encarregats 
d’investigar el cas i de sol·li-
citar, si cal, a la companyia 
elèctrica responsable de la 
instal·lació que prengui me-
sures correctores. 
     D’altra banda, van denun-
ciar el conductor d’una moto 
d’aigua a Camarasa. Aquest 
tipus de vehicles estan prohi-
bits a la conca de l’Ebre tret 
de zones autoritzades.

imatge de la cigonya.

Parapentista ferit a 
Gavet de la Conca

emergències

❘ gavet De la conca ❘ Els Bom-
bers de la Generalitat van 
rescatar ahir a la tarda un 
parapentista ferit després de 
patir una caiguda a Gavet de 
la Conca. Els Bombers van 
rebre l’avís a les 16.41 i al lloc 
va acudir un helicòpter que el 
va traslladar a l’hospital del 
Pallars de Tremp.
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Els Bombers troben mort 
el jove muntanyenc de 
Badalona desaparegut 
al massís de Besiberri
Els Bombers van trobar 
ahir el cos sense vida de 
l’excursionista que es 
buscava des de dijous a la 
Vall de Boí, al Parc Natural 
d’Aigüestortes.

LLEIDA
ACN
El dispositiu de recerca el va tro-
bar al migdia a la base de la pun-
ta Lequeutre (2.966 metres d’al-
titud), sota el Comaloforno, al 
massís de Besiberri. Segons les 
primeres informacions, la vícti-
ma, un veí de Badalona de 28 
anys, anava sol i tenia previst fer 
una ruta de quatre pics dins el 
parc, a l’Alta Ribagorça. Els matei-
xos familiars van alertar els ser-
veis d’emergències de la desapa-
rició. Els Mossos d’Esquadra han 
obert la una investigació.

A primera hora d’ahir es va re-
prendre la recerca per amb cinc 
dotacions dels Bombers: dos ve-
hicles, l’helicòpter amb efectius 
dels GRAE, una unitat canina, 
Pompièrs d’Aran i a més, dues 
patrulles dels Mossos d’Esquadra 
de la unitat de muntanya.

FOTO: Bombers / Una part de les dotacions que van fer el rescat

Els Bombers també van haver 
d’actuar ahir a uns altres tres 
rescats de muntanya. Un excur-
sionista va patir un cop de calor 
al Congost de Montrebei va ser 
traslladat en helicòpter a l’hos-

pital de Tremp, on va quedar en 
bon estat. A Gavet de la Conca, 
els Bombers van haver de res-
catar un parapentista i a Alins 
un altre excursionista es va per-
dre a la Pica d’Estats.

Altres tres rescats a la Pica 
d’Estats, Montrebei i Gavet

Banys al llit del Segre per suportar la calor 
Força gent es va atrevir ahir a banyar-se al llit del riu Segre, prop de la passarel·la de fusta que enllaça 
les partides de Copa d’Or i Rufea. Famílies senceres van submergir-se a l’aigua per tal de refrescar-se 
en una jornada que va ser de nou tòrrida. Protecció Civil de la Generalitat manté l’alerta per onada de 
calor amb màximes que van fregar els 40ºC a Ponent per tercer dia consecutiu.  / FOTO: Núria Garcia 

Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut a un veí de Rosselló per 
conrear a casa seva unes 300 
plantes de marihuana i per tant 
va ser acusat d’un delicte con-
tra la salut pública, tot i que va 
quedar en llibertat amb càrrecs. 
L’home va ser detingut dijous 
i divendres es va procedir a re-
gistrar casa seva, on es van tro-

bar unes 300 plantes de mari-
huana. També se’l va acusar de 
vendre cocaïna i de defraudar 
amb la llum elèctrica per tal de 
cultivar les plantes, segons fonts 
judicials. L’acusat, defensat pel 
despatx Xavier Prats Advocats, 
va quedar lliure, tot i que amb 
càrrecs, en declarar que les plan-
tes eren pel seu propi consum.

Detingut a Rosselló per 
cultivar unes 300 plantes de 
marihuana a casa seva

Una dona va resultar ahir feri-
da de caràcter lleu després de 
topar dos cotxes per causes de-
esconegudes i bolcar un d’ells a 
l’Avinguda de Pinyana de Lleida. 
Els fets van ocòrrer cap al mig-

dia i una dona va ser trasllada-
da a l’Hospital Santa Maria. Dos 
vehicles dels Bombers es van 
desplaçar al lloc i van intervenir 
en els fets. També van actuar els 
agents de la Guàrdia Urbana.

Ferida en bolcar el cotxe   
a l’Avinguda de Pinyana

FOTO: L.M. / El vehicle després de sortir-se’n de la via

Els Bombers apaguen sengles incendis 
de matolls a Torres de Segre i les Borges 
Els Bombers de la Generalitat van apagar ahir dos petits incendis de 
matolls als termes municipals de les Borges Blanques i Torres de Se-
gre. En aquest darrer cas, dos dotacions van sufocar la crema d’uns 
1.000 metres quadrats d’un marge i en el cas de les Borges els Bom-
bers van haver d’anar dos vegades perque havia tornat a fumejar.

Un tractorista 
ferit lleu a 
les Borges 
Blanques
Un home d’uns 80 anys va re-
sultar ahir ferit lleu després de 
bolcar el tractor que conduïa 
al terme municipal de les Bor-
ges Blanques. El fet es va pro-
duir cap a les 10 del matí i van 
intervindre tres dotacions dels 
Bombers, que van traslladar el 
ferit a l’hospital Arnau de Vila-
nova en estat lleu.

El restaurant Daus del carrer Ta-
lladell  Tàrrega va patir divendres 
a la nit un incendi que es va ori-
ginar a la fregidora de la cuina, 
segons van informar fonts dels 
Bombers de la Generalitat. Els 
fets van passar cap a les 10 de 
la nit i, en principi, els mateixos 
treballadors van controlar el foc 
amb extintors. Ningú va resultar 
ferit i van intervindre cinc dota-
cions dels Bombers.

Un incendi al cremar  
la fregidora d’un 
restaurant a Tàrrega




