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Un parapentista
cau sobre uns
cables elèctrics
a Organyà
❘ ORGANYÀ ❘ Els Bombers de la
Generalitat van acudir ahir a
la nit a rescatar un parapentista ferit després que caigués
sobre uns cables elèctrics a
Organyà.
Els Bombers van rebre
l’avís de l’accident a les 21.52
hores i fins al lloc van desplaçar diverses dotacions per rescatar l’home que, pel que
sembla, es trobava conscient
però desconeixia l’abast de
les seues ferides.
El parapentista va patir
l’accident per causes desconegudes quan efectuava un
vol per l’Alt Urgell després
d’enlairar-se d’una zona pròxima.
El passat 27 de juny, els
Bombers van rescatar un parapentista que va quedar penjat d’un arbre a Odèn, al nord
del Solsonès. L’home va resultar il·lès i traslladat en helicòpter fins a Àger, on havia
iniciat el vol.

TRÀNSIT

Alta per a la mare de
les nadons mortes
❘ TÀRREGA ❘ L’Arnau de Vilanova ha donat l’alta hospitalària a la veïna de Tàrrega mare de les dos nadons que van
morir després que el cotxe en
el qual viatjaven s’accidentés
a Concabella el passat 16 de
juny.

Els Bombers, treballant ahir a la zona calcinada pel foc.

Incendi per una burilla a la Segarra
Es cremen tres hectàrees de vegetació agrícola a Castellnou d’Oluges || Els Bombers
van activar una desena de dotacions, dos de les quals aèries, per sufocar el foc
A. GUERRERO/X. SANTESMASSES

❘ CASTELLNOU D’OLUGES ❘ Una burilla
mal apagada és l’origen d’un incendi de vegetació agrícola que
ahir a la tarda va calcinar unes
tres hectàrees a Castellnou
d’Oluges, a la Segarra, i que va
obligar a mobilitzar una desena
de dotacions dels Bombers de la
Generalitat, dos de les quals aèries. Els Bombers van rebre a les
14.05 hores l’avís d’un foc en un

camp agrícola situat entre les
carreteres C-25 (Eix Transversal) i L-311, a prop de Cervera.A causa de l’elevat risc d’incendi d’aquests dies per l’onada de calor, els Bombers van activar set equips terrestres i dos
d’aeris que van aconseguir estabilitzar el foc a les 14.47 hores.
Les flames van arrasar camps ja
recollits i només hi quedaven bales de palla (es van calcinar un

total de set). El foc també es va
estendre pels marges dels camps.
Van donar el foc per extingit passades les 17.00 hores.
Fins al lloc es van desplaçar
els Agents Rurals del departament d’Agricultura, que van trobar una burilla de cigarro que
amb tota probabilitat va originar l’incendi. S’estudiaven diverses hipòtesi, una de les quals
que la burilla podria haver estat
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Roben la piscina del centre
ocupacional Alba de Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ L’Associació Alba de
Tàrrega va denunciar ahir el robatori de la piscina de plàstic
que tenien per fer activitats
aquàtiques en el centre ocupacional de l’entitat d’ajuda a discapacitats a la capital de l’Urgell. Els lladres van robar la piscina durant la matinada d’ahir
després de fer un forat a la tanca de les instal·lacions i buidar
l’aigua. El succés va indignar
l’entitat, que ho va fer públic a
les xarxes socials. “No només
pel dany material que ens han
provocat, ja que el seu valor era
d’uns 150 euros; el que més ens
dol és la falta de sensibilitat cap
als usuaris del centre”, van assegurar a aquest diari des de
l’associació.
L’entitat va adquirir la piscina l’any passat i s’hi banyaven
les persones amb discapacitat
intel·lectual que fan les seues

llançada des d’un vehicle. D’altra banda, Protecció Civil va
mantenir l’alerta del pla Infocat
encara que la situació va millorar pel descens de les temperatures.
Al seu torn,Agricultura va rebaixar del nivell 3 (màxim) al 2
el plaAlfa en una dotzena de pobles del pla de Lleida. El nivell
3 s’havia activat dimarts pel risc
extrem de focs forestals.

ASSOCIACIÓ ALBA

El cotxe va impactar contra l’accés de formigó a una finca.

Evacuada en helicòpter després
de tenir un accident a Biosca
Una imatge d’arxiu de la piscina robada.

activitats al centre ocupacional.
L’entitat encara no tenia ahir
decidit si denunciaria els fets davant dels Mossos d’Esquadra.
També es plantejaven la conve-

niència d’adquirir o no una nova piscina davant del risc de patir un nou robatori. L’entitat
guarda en magatzems la resta
de material.

❘ BIOSCA ❘ Una dona va ser evacuada a l’hospital en helicòpter
ahir al matí després de patir una
aparatosa sortida de via a Biosca, a la carretera entre Ponts
iTorà.Al vehicle viatjaven tres
ocupants, dels quals dos van resultar il·lesos mentre que una

dona va patir una fractura de
maluc. Fins al lloc es van desplaçar Bombers de Guissona i
Cervera. Pel que sembla, el cotxe va impactar contra l’accés
de formigó a una finca. Els Mossos van regular el trànsit, informa X. Santesmasses.

