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Tres ferits per inhalació de 
fum en un incendi en un 
centre de salut de Lleida 
Un incendi va obligar ahir a la 
tarda a desallotjar una de les 
plantes del centre de salut Men-
talia lleida i tres persones més 
van resultar ferides de caracter 
lleu per inhalació de fum, motiu 
pel qual van haver de ser tras
lladats a !'hospital Universitari 
Arnau de Vilanova, segons van • 
informar fonts deis Bombers de 

El SEM els 
va evacuar 
a l'Arnau de 

Vilanova 

la Generalitat. 
Les mateixes fonts van infor

mar que van rebre l'avís a les 
14:27 hores del migdia i que, 
per causes que s'estan investi
gant, les flames es van iniciar en 
una de Jes habitacions d'un pis 
tutelat pertanyent al centre, a 
la tercera planta de l'edifici. Dos 
treballadors i un pacient de cen
tre han hagut de ser atesos pel 

Rescat d'un 
boletaire i dos 
excursionistes ahir 
a Aramunt i Alins 

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir al migidia un 
home de 85 anys a Aramunt 
que va anar a buscar bolets al 
matí i que no havia tornat a ca
sa. Van rebre l'avís a les 15.28 
i al cap d'una hora va ser loca
litzat sa i estalvi, sense necessi
tat de ser evacuat. També van 
rescatar dos excursionistes que 
es van perdre al mig del bosc a 
Alins, al barranc del Sotllo. 

Sistema d'Emergencies Medi
ques (SEM) per inhalació de fum 
i, posteriorment, se'ls va traslla
dar a !'hospital. 

Cinc dotacions deis Bombers 
es van activar rapidament fins 
al lloc deis fets i van donar per 
extingit l' incendi abans de les 
15.00 hores, i també van verifi
car les instaJ.Iacions, segons van 
informar. 

Il·lesos els cinc 
ocupants d'un 
vehide que es va 
accidentar a Alfés 

Cinc persones van sortir ahir 
il·leses després que el cotxe en 
que viatjaven s'estavellés amb 
el voral a la C-12, al quilometre 
128, al terme municipal d'Aifés, 
segons van informar els Bom
bers de la Generalitat. L'avís 
es va donar a les 8.40 hores i 
els ocupants van sortir pel seu 
propi peu i conscients. A lsona i 
Conca Delia, un altre vehicle va 
patir una sortida de via. 

Uns 50 expositors se citen 
9 Tórrega a·mb motiu de 
la Fira del Medi Ambient 
S'organitzen una vintena d'activitats 
divulgatives i s'aposta pel talent local 
Tarrega 
REDACCIÓ 

Tarrega va obrir ah ir les portes de 
la 21a Fira del Medí Ambient. El 
certamen torna al calendari des
prés de la canceJ.Iació de l'any 
passat a causa de la pandemia i 
estrena, a més, nova ubicació al 
Pavelló del Club Natació Tarre
ga. Es tracta del primer esdeve
niment organitzat pel consistori 
que se celebra a les instal·lacions 
de l'entitat esportiva arran del re
cent acord d'arrendament de l'es
pai. La capital de I'Urgell guanya 
així un nou equipament firal, de 
comede accés i amb disponibili
tat d'aparcament gratu'lt. 

La tira aplega una cinquantena 
d'expositors combinan! els ves
sants de conscienciació mediam
biental i promoció comercial. El 
certamen aposta fermament per 
les empreses, productors i enti
tats locals. Així, concentra nego
cis deis sectors de l'alimentació 
ecologica i de proximitat; el rea
profitament i la recuperació de 
materials; les energies renova
bles; la bioconstrucció amb can-
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yes; la salut i el benestar; els ve
hieles híbrids i electrics; el comer~ 
just, ONG's i associacions del te
rritori. 

El certamen presenta una vin
tena d'activitats de conscienciació 
sobre reciclatge, reaprofitament 
o preservació de la biodiversitat a 
més de pro postes de gastronomía 
de proximitat. L'alcaldessa Alba 

Pijuan Vallverdú va destacar ahir 
durant l'acte inaugural del certa
men que "la reactivació de la tira 
com un factor que ajuda a dina
mitzar l'economia local" i també 
va mostrar la seva satisfacció per 
!'elevada afluencia de visitants 
que ja ha registrat el certamen 
durant les primeres hores d'ober
tura al públic. 

El Pallars Jussa 
crea una fira 
virtual per 
atraure nous 
habitants 

La Seu d'Urgell celebra la Firo de 
Sant Ermengol amb 177 parades 

unes bosses isotermiques per tal 
que els visitants de la tira puguin 
dipositar els formatges i així con
servar-los en bones condicions 
per a poder fer els tastos online 
des de casa. 

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussa ha impulsat el certamen 
Jussa una terra ON Fira Virtual 
amb la intenció d'atraure nous 
habitants a la comarca. La tira 
se celebrara el 23 d'octubre i 
pretén promocionar el territori 
com a terra d'acollida i d'opor
tunitats. Els visitants podran 
trobar informació, coneixer els 
serveis que ofereix la comarca i 
reconeixer les oportunitats que 
s'hi poden desenvolupar. A la ti
ra hi participaran 25 expositors 
deis quals 15 correspondran a 
empreses representatives de 
les principals activitats econo
miques de la comarca i hi haura 
diferents ponencies. 

la Seu d'Urgell 
REDACCIÓ 

La Fira de Sant Ermengol va 
arrencar ahir amb l'acte inaugu
ral presidit pel conseller d'lnte
rior de la Generalitat de Catalun
ya, Joan lgnasi Elena, celebrat a la 
sala d'actes de I'Ajuntament urge
llene. Els assistents podran gaudir 
deis diferents espais firals de la 
Fira de Sant Ermengol amb 177 
parades, totes al carrer. 

La 27a Fira de Formatges Ar
tesans del Pirineu ofereix una 
quarantena de parades, a més de 
la parada del formatge convidat 
que enguany és la Formatgeria 
Serra de Llodra, de Manacor (Ma
llorca), que ocupen bona part del 
Camí Ral de Cerdanya de la Seu 
d'Urgell en casetes de fusta. En
guany la tira ha posat a la venda 
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D'altra banda, la pista poliva
lent de la zona esportiva munici
pal acull I'Aula de Tast de la tira 
on es realitzen sessions dirigides 
pels millors professionals en les 
quals s'ofereixen tastos guiats 
deis formatges del Pirineu, des 
deis histories als més innovadors. 
Perla seva part, el conseller d'ln
terior Joan lgnasi Elena va remar
car la seva satisfacció de poder 
participar en la mil·lenaria Fira 
de Sant Ermengol. "És una molt 
bona iniciativa i els productors 
haver tirat endavant aquesta ti
ra, ja que representa un puntal 
economic del territori molt relle
vant", va afirmar el conseller. La 
fira continua avui amb un tastet 
d'art i cultura a la pla~a deis Oms 
amb una exposició artística. 
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~IMATGE 
CORPORATIVA 
CALORMAR 
La representació grafica de 
"Calormar" esta inspirada 
en un restaurant d'estil 
japones. La tipografia de la 
marca, dissenyada de manera 
personalitzada, li dóna 
originalitat. Els colors emprats 
en la imatge corporativa són 
suaus i el protagomsta d'aquesta 
és la iJ.lustració de !'animal 
marítim. 

Comissanat per 

1 ® @aleix_designer 1 
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la Picota · el Petardo 

Paco Cerda 
President de Turisme de Lleida 

Celebrem les bo-
nes xifres del tu-
risme a Lleida, que 
mostren que la 
ciutat segueix re
cuperant-se i creix 
com a destinació 
turística, amb gairebé un 6% més 
d'atencions de !'Oficina de Turisme 
a l'estiu respecte el2019. 

,. 
Josep Maria Mullol 
President del Consell del Jussa 

Davant l'incre
ment dé per
sones que bus
quen millorar la 
seva qualitat de 
vida a les zones 
rurals, la comar
ca ha programat pel dia 23 la fira 
virtual Jussa, una terra ON, per 
atreure nous habitants. 

' Rodolfo Martín Villa 
Exministre del govern espanyol 

La jutgessa ar
gentina María 
Servini de Cu
bría, que inves
tiga els crims 
del franquisme, 
el processa per 
presumpte homicidi i tortures 
durant la dictadura. Veurem fins 
on arriba ara la justicia. 

Josep Rull, de qui avui pu
bliquem una entrevista, va 
coincidir amb Sandro Rosell 
a la presó a Madrid durant 
el judici del Procés. Rosell, 
amant deis Lacasitos, va vo
ler endolcir l'ambient i, abans 
de sortir en llibertat, va dei
xar a les cef.les deis encau
sats bosses de llaminadures. .. 

COSES QUE 
PASS EN 
!·Carolina Gili 1 

Un relat 
amagat 
L'any 1946 Franco va crear 
!'empresa pública ENHER per 
treure profit de la Noguera Ri
bagor~ana i fer arribar l'electri
citat a una incipient indústria 
barcelonina. Més enlla deis 
discursos grandiloqüents i deis 
beneficis que va comportar la 
construcció d'una desena de 
pantans i central? hidroelec
triques, hi ha !'impacte social 
i economic que va provocar 
sobre milers de persones que 
van haver de combregar amb 
els plans imposats pel gene
ralíssim durant una epoca en 
que mitja Espanya es moría de 
gana 1 Valtra mitja sobrevivía 
com podía. Una trentena de 
pobles de la Ribagor~a i I'Aita 
Ribagor~a van desapareixer: 
centenars de veins i ve·ines van 
haver de marxar i comen~ar de 
zero perque ·el poble, les ter
res, les pastures o els conreus 
van quedar anegats. Són his
tories que s'expliquen amb la 
boca petita com també ho són 
les vides deis 6 mil treballadors 
procedents de diferents punts 
d'Espanya que van arribar al 
Pirineu fugint de la miseria i 
amb promeses de feines ben 
paga des i d'una vida millor. Res 
a veure amb les jornades la
borals maratonianes, els sous 
denigrants i l'absencia de drets 
laborals que es van trobar vi
vint en campaments, cabanes 
o corrals. L'electricitat va arri
bar a Barcelona pero ¿a quin 
preu? Només el ciment sap 
quantes vides es va cobrar. 
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