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Cervera inaugura el XXXiX Festival 
internacional de Música amb un  
concert al Paranimf

El supervivent d’Horta vol  
polítiques a llarg termini
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Aniversari || Homenatge a 
les cinc víctimes del Graf de 
Lleida en l’incendi del 2009

Josep Pallàs || El bomber de 
la Pobla de Segur demana un 
compromís a “40 anys vista”

Lleida || Minut de silenci i 
ofrena floral al parc de la 
capital del Segrià
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Un accident talla 
sis hores l’Eix a 
les Oluges
Un camió que transportava més de 200 
porcs va bolcar ahir a la C-25 entre Cer-
vera i Santa Fe i va obligar a tallar aques-
ta carretera durant més de sis hores en 
direcció Girona, així com la sortida que 
comunica l’A-2 amb l’Eix Transversal.

panorama ❘ 13

Sánchez obre avui la 
investidura i negocia amb 
Podem contra rellotge

polítIcA
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Lleida, de nou en alerta 
per una onada de calor 
amb temperatures de 40º

meteoroloGIA

Turisme sí, però no a qualsevol 
preu. Camarasa va netejar ahir 
la Platgeta amb voluntaris i va 
repartir bosses d’escombraries 
entre els visitants, que ja no hi 
poden accedir amb cotxe.
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Camarasa posa 
normes als 
turistes i tanca 
els accessos a  
la Platgeta
Per evitar el col·lapse i la 
brutícia en aquest espai

El cementiri de Lleida disposa 
de 144 nous columbaris, que 
han suposat una inversió de 
més de 36.000 euros i que arri-
ben quan ja no hi havia oferta 
disponible.
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el cementiri de 
lleida ja disposa 
de 144 nous 
columbaris

El camió va quedar travessat a 
la calçada.

AjuNtAMeNt de CAMArAsA

Camarasa vol “amor i respecte”.
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Desenes de persones entre familiars, companys i autoritats polítiques es van reunir ahir al Mirador de les 
Roques de Benet d’Horta de Sant Joan per commemorar, amb una ofrena floral i un minut de silenci, el 
desè aniversari de la mort dels cinc bombers lleidatans que hi van quedar atrapats per les flames.

El bomber supervivent d’Horta demana 
mesures per evitar noves tragèdies
Tribut als cinc professionals lleidatans morts en el foc en el desè aniversari

homenatge emergències

agèncieS / m.c.
❘ horta De sant joan ❘ Ja han passat 
deu anys des que els bombers 
lleidatans Jordi Morè, Pau Cos-
ta, Ramon Espinet, David Duai-
gües i Jaume Arpa van perdre 
la vida durant les tasques d’ex-
tinció del devastador incendi 
d’Horta de Sant Joan, però els 
seus familiars i companys man-
tenen el record molt present. 
Desenes de persones, entre elles 
el president de la Generalitat, 
Quim Torra, i el conseller d’Inte-
rior, Miquel Buch, es van reunir 
ahir al Mirador de les Roques de 
Benet per commemorar el desè 
aniversari de la mort dels cinc 
bombers del Grup de Reforç 
d’Actuacions Forestals (Graf).

L’emotiu acte va ser encap-
çalat per l’únic bomber que va 
sobreviure després de quedar 
atrapat al foc d’Horta, Josep 
Pallàs, que aquell fatídic 21 de 
juliol del 2009 va resultar ferit 
amb cremades al 75% del cos 
i que ahir, al costat de la placa 
que recorda els seus companys, 
va demanar als polítics que mi-
rin “més enllà dels quatre o cinc 
anys d’una legislatura” i pren-
guin mesures a “trenta, quaran-
ta anys vista” per evitar focs 
com aquell. 

Valents i excel·lents
Després de l’ofrena floral, en 

la qual van participar els Bom-
bers de Barcelona, els Mossos 
d’Esquadra i els sindicats UGT 
i CCOO, Torra va agrair la tasca 
dels bombers que van treballar 
en les tasques d’extinció del foc, 
assegurant que “avui és un dia 
per recordar uns homes valents 
i excel·lents que van perdre la 
vida per protegir els ciutadans 
i els nostres boscos”. 

Durant la seua intervenció, 
Torra també va assegurar que 
es comprometrà amb el cossos 
dels Bombers de la Generali-
tat “perquè allò que vam viure 
tots no ens torni a passar”. El 
tribut als cinc lleidatans es va 
complementar amb una marxa 
popular en què van participar 
uns dos-cents veïns d’Horta de 
Sant Joan.

Els companys del Parc de 
Bombers de Lleida també van 
homenatjar Jordi, Pau, Ramon, 
David i Jaume amb una ofrena 
floral i un minut de silenci. 

L’estratègia d’extinció d’in-
cendis se centra actualment en 
l’estabilització del perímetre, 
segons el subinspector dels 
Bombers a la regió de Lleida, 
Àlex Espinosa.

Un grup de bombers companys dels graf morts, emocionats en l’homenatge que va tenir lloc ahir a Horta de Sant Joan.

els fills dels cinc lleidatans van recordar els seus pares amb una ofrena floral.

el Parc de Bombers de Lleida va homenatjar Pau, Jordi, ramon, Jaume i David amb un minut de silenci.

acn

acn

mariona kiskeri

La causa per 
l’incendi mortal, 
paralitzada una 
dècada després
n El foc d’Horta de Sant 
Joan va començar la nit 
del 20 de juliol al massís 
dels Ports i va cremar unes 
1.400 hectàrees de vege-
tació forestal, de les quals 
587 eren dins del parc na-
tural de la zona. 

La Generalitat va infor-
mar en aquells dies que 
l’incendi el va ocasionar 
un llamp caigut el 14 de 
juliol, però mig any des-
prés els Mossos d’Esqua-
dra van detenir dos per-
sones, José Antonio Paz 
i Lorenzo Ferrer, com a 
presumptes autors del si-
nistre a l’haver fet foc a la 
zona quan estava prohibit 
fer-ho. 

La Fiscalia demana per 
a cada un d’ells 19 anys 
de presó i l’Audiència de 
Tarragona encara no ha fi-
xat la data d’inici d’aquest 
judici. 

La tragèdia va posar 
en qüestió el model d’ex-
tinció d’incendis a Cata-
lunya i va provocar una 
tempesta política amb una 
comissió d’investigació al 
Parlament.

7ee994cfd6e71aee01700a3adb28323117033
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Alarma per un incendi a l’abocador 
de Cervera.

p. 10

x. sAntesmAsses

x. SanteSmaSSeS / m.c.
❘ les oluges ❘ L’accident d’un ca-
mió que transportava més de 
200 porcs a la C-25 entre Cer-
vera i Santa Fe va obligar ahir 
a tallar aquesta carretera du-
rant més de set hores en direc-
ció Girona, així com la sortida 
que comunica l’A-2 amb l’Eix 
Transversal de Cervera. Segons 
va informar el Servei Català de 
Trànsit, els fets van ocórrer pocs 
minuts després de dos quarts de 
dotze del matí a l’altura del qui-
lòmetre 88, al terme municipal 
de les Oluges. Per causes que 
es desconeixen, un tràiler que 
circulava en direcció Girona va 
bolcar a l’altura de Montfalcó 
Murallat. En l’accident també 
va estar implicat un turisme, el 
conductor del qual va resultar 
il·lès, segons els Bombers de la 
Generalitat. 

Els danys al remolc van pro-
vocar que gran part dels ani-
mals sortissin del transport i 
ocupessin la calçada. Fins al 
lloc dels fets es van traslladar 
quatre dotacions dels Bombers, 
que van haver de remullar els 
animals a causa de les eleva-
des temperatures, superiors 
als 35 graus, mentre efectius 
dels Agents Rurals i un equip 
de veterinaris es feien càrrec 
dels porcs. 

Com a conseqüència de 
l’impacte, va resultar ferit de 
caràcter lleu el conductor del 
camió, que va ser donat d’alta 
in situ pels sanitaris del Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 
La carretera va estar tallada du-
rant més de sis hores fins que 
van aconseguir retirar els ani-
mals i el camió. 

Tallat més de set hores l’Eix Transversal                   
a les Oluges al bolcar un camió de porcs
Els animals i el tràiler van ocupar tota la calçada i van generar retencions quilomètriques

trànsit accidents

AjuntAment De les oluges

L’incident va ocasionar cues quilomètriques a la c-25

En un primer moment, es va 
vetar la circulació en els dos sen-
tits de la marxa perquè els vehi-
cles que circulaven en direcció 
Girona poguessin fer marxa en-
rere fins a Cervera, la qual cosa 
va provocar retencions quilomè-
triques. El trànsit va ser desviat 
per la carretera Nacional 141-F 
en el tram entre Cervera i Santa 

Fe de Segarra. La retirada del 
tràiler i la neteja de la calçada va 
permetre que la situació quedés 
normalitzada poc abans de les 
vuit del vespre, segons va infor-
mar el Servei Català de Trànsit.

Val a recordar que fa un any, 
el 22 de març del 2018, un ca-
mioner va resultar crític en una 
col·lisió múltiple al quilòmetre 
91 de la mateixa via. Uns altres 
dos homes, operaris de man-
teniment de la carretera, van 
resultar ferits de caràcter menys 
greu i van ser evacuats en ambu-
lància a l’hospital d’Igualada. En 
aquella ocasió, la circulació de 
l’Eix Comercial va estar vetada 
durant tres hores.

els bombers van haver de remullar els animals a causa de les altes temperatures, que van superar els 35 graus.

ferit LLeu
el conductor va resultar 
ferit de caràcter lleu i va      
ser donat d’alta ‘in situ’                 
pels sanitaris del sem

Els termòmetres arriben a 40 graus a 
Lleida abans d’una altra onada de calor

meteorologia alerta

una família combat la calor jugant amb aigua.

redacció
❘ lleiDA ❘ Els termòmetres van pu-
jar ahir fins als 40 graus a Llei-
da, que va registrar les tempe-
ratures més altes de Catalunya 
en la vigília d’una nova onada 
de calor que, segons els pronòs-
tics meteorològics, afectarà tot 
el territori català amb l’única 
excepció de la Val d’Aran.

Als carrers de la capital del 
Segrià, els termòmetres van 
arribar a marcar 40 graus al 
migdia. En canvi, la màxima a 

tot Catalunya registrada per la 
xarxa d’estacions meteorolò-
giques de la Generalitat va ser 
una mica menor: 38,1 graus a 
la zona de la Femosa, al terme 
municipal de Lleida.

Les comarques de Lleida van 
copar el rànquing de la calor 
més intensa a Catalunya: Al-
carràs, Tremp i Solsona van su-
perar els 37 graus, mentre que 
localitats com Baldomar, Vila-
nova de Segrià, Torres de Segre, 
Seròs, Organyà i Oliana van de-

passar els 36. Quant a l’onada de 
calor, el seu inici s’espera avui 
i haurà de prolongar-se fins di-
jous, amb la Noguera, el Segrià, 
el Pla d’Urgell i el Pallars Jussà 
com les comarques més afec-
tades a Catalunya, segons les 
últimes previsions de Protecció 
Civil.

Aquest ens de la Generalitat 
ha activat el pla Procicat en fa-
se d’alerta davant de l’augment 
de risc d’incendi i cops de calor, 
entre altres incidències.

itmAr fAbregAt
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Bernat erta, segon per la dreta, amb els seus companys del relleu mostrant les medalles.

agèncieS/x.m.r.
❘ boras ❘ L’atleta lleidatà Bernat 
Erta va completar una gran ac-
tuació en el Campionat d’Eu-
ropa sub-20 a l’aire lliure que 
es va acabar ahir a Boras (Su-
ècia) aconseguint la seua sego-
na medalla, aquesta de bronze, 
en el relleu 4x400 metres, en el 
qual va tenir com a companys 
Eliezer Zolawo, Javier Sánchez 
i Vicente Antúnez. Erta es va 
emportar, finalment, dos me-
dalles de les vuit que va assolir 
l’equip espanyol en aquest Eu-
ropeu sub-20, ja que dissabte 
va aconseguir la plata als 400 
metres.

Bernat Erta va posar així el 
colofó a la segona millor actua-
ció d’Espanya en la història dels 
Europeus sub-20 d’atletisme a 
l’aconseguir tres ors, una plata 
i quatre bronzes. A banda de les 
medalles, el palmarès inclou: 21 
finalistes, 6 plusmarques espa-
nyoles i 22 marques personals. 
Només en l’edició del 1996, ce-
lebrada a Nyiregyhaza (Hon-
gria), Espanya va obtenir més 
medalles, amb deu (tres d’or, 
quatre de plata i tres de bron-
ze). Erta va arribar a posar-se 
primer en la contrarecta, recor-
dant el mateix que va brillar a 
l’Europeu Indoor de Glasgow. 
Bernat va donar com sempre tot 
el que tenia dins per aconseguir 
l’anhelada medalla de bronze 
amb 3:08.66, la cinquena millor 
marca sub-20 espanyola de tots 
els temps. El triomf va ser per a 
Turquia, seguit de l’equip de la 
República Txeca. Itàlia va que-
dar fora del podi, quarta després 
d’Espanya. És la segona medalla 
que obté un relleu 4x400m de 
l’equip espanyol en la història 
d’un Europeu sub-20 després 
del sonat or del 1997.

Erta posa el colofó amb 
un bronze en el 4x400
Fa l’últim relleu i s’emporta la segona medalla després de la plata de dissabte

atletisme campionat d’europa sub-20

el lleidatà va fer l’últim relleu.

rfea

“Ha sigut un èxit 
total per a mi i  
per a l’equip”
n Bernat Erta, que té pre-
vist arribar aquesta tarda 
a les 16.00 a Barcelona, 
va dir a SEGRE que “en 
general el campionat ha 
sigut un èxit total, a ni-
vell individual i com a 
equip. Aconseguir dos 
medalles no és gens fàcil 
i he d’agrair-ho als meus 
companys del rel leu. 
Ha sigut una carrera de 
molts contactes i estem 
contentíssims”.

Comença el 
Festival Olímpic 
amb 3 lleidatanes

poliesportiu

❘ bakú ❘ El Festival Olímpic de 
la Joventut Europea (FOJE) 
d’estiu va començar ahir amb 
un total de 89 joves espor-
tistes espanyols, 39 homes 
i 59 dones d’entre 14 i 18 
anys, entre ells les lleida-
tanes Emma Carrasco (na-
tació), Ai Tsunoda (judo) i 
Aida Alemany (atletisme). 
La competició tindrà lloc a 
Bakú (Azerbaidjan) fins al 
divendres 27.

Espanya guanya 
l’Europeu sub-21 
femení

hoquei herba

❘ valència ❘ La selecció espa-
nyola sub-21 d’hoquei her-
ba femení es va proclamar 
campiona d’Europa ahir a 
València al derrotar en els 
shoot outs (3-4) de la final 
Holanda, després de l’empat 
del temps reglamentari (1-1). 
Les jugadores de Jordi Alas-
true ho van donar tot per as-
solir el títol per primera ve-
gada per a Espanya davant 
d’un potent equip holandès.

La selecció AFE 
s’imposa en el 
torneig de Lisboa

futbol

❘ lisboa ❘ La selecció AFE (for-
mada per futbolistes que es-
tan buscant equip) va con-
querir per cinquena vegada 
ahir el FIFPro Tournament 
a l’imposar-se en els penals 
a Holanda, en l’edició cele-
brada a Lisboa. Els d’Ángel 
Vivar Dorado es van quedar 
una final molt disputada, que 
va arribar amb empat (1-1) 
després dels 90 minuts.

El Busseing 
Pallars guanya 
la Copa Catalana

submarinisme

❘ tremp ❘ L’equip submarinista 
Busseing Pallars de Tremp, 
que lidera Pep Fillat, es va im-
posar a la Copa Catalana del 
VI Open Imatgesub del Club 
Nàutic Port de la Selva que es 
va dur a terme durant dos caps 
de setmana. En la categoria fo-
tosub l’equip pallarès va estar 
format per Rafa Cosme i Xavi 
Lindo. En vídeo també va pu-
jar al podi el Busseing Pallars 
amb Marc Pedrals, Paqui Ser-
ra, Anais Benítez i Pep Fillat. els components del Busseing Pallars.

Premi al periodista Francesc Gasull n La XV Nit de l’Esport Tar-
garí, organitzada per l’ajuntament, va voler reconèixer la gran 
tasca i dilatada trajectòria de més de 40 anys d’aquest periodista 
esportiu i col·laborador de SEGRE des dels inicis.
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