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Els Agents Rurals han treballat 
en 11 incendis relacionats amb 

• 1 

la segá aquest estiu a Ponent 
La conscienciació de la pagesia ha fet baixar el número de 
focs encara que el cos demana prudencia davant la forta calor 
El cos d'Agents Rurals 
informa que ha treballat en 
11 incendis relacionats amb 
la sega en el que va d'estiu 
a Ponent i comarques 
ve"ines. La coHaboració del 
sector agrícola s'ha tornat 
indispensable. 
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El cos deis Agents Rurals ha in
tervingut en un total d'onze in
cendis de maquinaria agrícola 
relac1onats directament amb la 
campanya de la sega des de 1'1 de 
juny al pla de lleida i a les comar
ques velnes de la Conca de Bar
bera, I'Anoia i el Solsones. A tres 
setmanes per finalitzar la cam
panya suposa una xitra per sobre 
de la mitjana deis últims 6 anys 
1 que ha cremat 54 hectarees de 
terreny. Els Agents Rurals dema
nen prudencia davant l'onada de 
calor i l'absencia de pluges tot i 
que destaquen que la "conscien
ciació" creixent de la pagesia ha 
fet que des de fa uns anys el nom
bre d'incendis relacionats amb la 
sega hagin "baixat moltíssim". 

Els Agents Rurals sobrevolen 
en helicopter durant la campanya 
de la sega finques del pla de Uei
da i de les comarques ve'ines de 
la Conca de Barbera, I'Anoia i el 
Solsones amb l'objectiu de loca
litzar la maquinaria agrícola que 
treballa a la zona, fet que permet 
que el cos pugui actuar amb més 
rapidesa en cas d'incendi. "Dona 
molts bons resultats perque som 
els primers en arribar als punts 
d'inici", va afirmar el cap deis 
Agents Rurals a Ueida, Lloren<; 
Ricou. A més, des d'aquest diven
dres el mitja aeri també serveix 
per controlar les maquines que 
puguin estar treballant en aquells 
mun1cipis inclosos al Pla Alfa 3 i, 
en cas que no tinguin els permi
sos corresponents, obligar-les a 
aturar l'activitat. 

La campanya de la sega va 
arrencar a principis de juny i 
s'allargara fins d'aquí unes tres 
setmanes, a principis d'agost. 

FOTO: ACN 1 Els Agents Rurals sobrevolen les comarques de Ponent i patrullen les finques agrícoles durant la campanya de la sega 

Alguns punts de la Plana de 
Lleida superen els 40 graus 
en plena onada de calor 
Les comarques del Pallars Jussa 
i el Segria van arribar ahir a re
gistrar temperatures maximes 
de fins a 41 graus. Al Pla d'Urge-
11, I'Urgell, la Noguera i les Garri
gues, els termometres també es 
van enfilar fins als 39 graus cen
tígrads en alguns moments de la 
jornada. A més, l'onada de calor 
no va deixar que les temperatu
res baixessin deis vint graus en 
gairebé cap punt de la Plana de 
Lleida, com a mínim, els 17 graus 
registrats al Pla d'Urgell. 

la situació de calor no s'espe
ra que millori en els propers dies 
i es preveu que es tornaran a as
solir els 40 graus al Segria, la No
guera i bona part de Ponent, tant 
avui a la tarda com dema durant 
tot el día. 

Els nivells deis 
embassaments 
estan per sota 
de la meitat 

A més, la falta de precipita
cions esta portant a Catalunya 
a una situació de sequera extre
ma. Actualment, hi ha declarada 
!'alerta en l'ambit de l'aqüífer de 
Carme Capellades, a la zona de 
I'Anoia, situació que comporta 
restriccions en l'ús de l'aigua. El 
cap de departament de Gestió 
de Recursos Hídrics de !'Agencia 
Catalana de Noticies (ACA), En-

FOTO: ACN 1 El nivell del panta de Rialb esta per sota del 30% 

rique Velasco, va explicar que si 
aquesta situació no canvia, la si
tuació d'alerta, i les restriccions 
que l'acompanyen, es podría es
tendre a altres punts del territori. 
Actualment, els embassaments 
de les conques internes estan per 
sota de la meitat de la seva capa-

citat i amb un volum disponible 
"similar" al del 2007, quan va te
nir lloc la gran sequera. Davant 
d'aixo, va demanar consciencia i 
estalvi. En les zones on ja s'apli
quen restriccions, s'ha hagut de 
reduir un 25% l'ús d'aigua de reg 
per l'activitat agrícola. 
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Apaguen el foc 
d'una embaladora 
de palla prop de 
Gavet de la Conca 
Una embaladora de palla es va 
incendiar ahir a primera hora 
del matí (8.00 hores) a Gavet 
de la Canea, a la comarca del 
Pallars Jussa, prop de la carre
tera LV-9123. EL foc també va 
cremar 500 metrers quadrats 
de rostoll. S'hi van desplat;:ar sis 
dotacions deis Bombers de la 
Generalitat, tot i que en arribar 
el foc gairebé havia estat estin
git pels operaris.-

S'incendia un 
vehide en plena 
AP-2 i dos més 
xoquen a l'N-240 
Els Bombers de la Generalitat 
van haver d'apagar les tlames 
d'un vehicle que es va incendi
ar ahir al matí en plena AP-2 al 
seu pas per I'Aibi, al quilometre 
170 en sentit Saragossa. Hi van 
intervenir tres dotacions. La nit 
anterior, dos vehicles més van 
sortir de la carretera N-240 
després de topar lleument a 
l'altura de Juneda. 

Els Bombers 
extingeixen quatre 
petits incendis de 
vegetació i rostoll 

Els Bombers de la Generalitat 
van haver de fer cinc actuaci
ons durant la jornada d'ahir per 
petits incendis de vegetació: 
El primer va ser a Taüll, on van 
cremar 200 metres quadrats de 
matolls; el segon en un temer 
de tora; el quart darrere del ce
mentiri de Lleida i, finalment, 
un foca Cubells. 

Cinc ferits lleus en bolear el 
vehicle en el qual viatjaven 
en tornar 'd'una discoteca 
Els Bombers també van extingir un foc originat 
en un cotxe estacionat al carrer Parra de Lleida 
Lleida 
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Un vehicle amb cinc ocupants va 
bolear ahir al Carrer Llorens Agus
tí Clavería, prop del pont de Par
dinyes a les 6.47 hores del matí. 
Segons va explicar la Guardia Ur
bana, es tractava d'un grup de jo
ves que tornava d'una discoteca 
propera al lloc de l'accident. Fins 
allloc deis fets s'hi van desplat;:ar 
diverses patrulles de la Guardia 
Urbana i dues dotacions deis 
Bombers de la Generalitat. Se
gons fonts policials, al conductor 
se li va realitzar un control d'al-

coholemia al mateix lloc de l'ac
cident, pero en trabar-se afectat 
pel xoc no es va poder realitzar 
correctament. Un cop traslladat a 
!'Hospital Arnau de Vilanova, se li 
va fer una analisi sanguínia on sí 
que va donar positiu. A causa de 
la taxa registrada, se li obrira un 
procediment penal. 

A banda d'aixo, els Bombers 
també van haver d'extingir un foc 
al carrer Parra de Lleida, el qual 
es va originar en un vehicle que 
estava estacionat. Els fets van 
ocórrer a les 3.07 hores i no es 
van registrar ferits. 

Mor un motorista després de 
col·lidir amb un turisme a 
I'N-230 a Viacamp i Lliteró 
Un motorista de 66 anys i veí 
de Tarragona va morir aquest 
dissabte en una col·lisió lateral 
davantera entre un turisme i la 
moto que condu'ia. L'accident va 
tenir lloc al voltant de les 10.30 
hores al punt quilometric 79,100 
de la carretera N-230 al terme 
municipal de Viacamp i Llitera, a 
la comarca de la Ribagort;:a, se-

gons ha informat la Guardia Civil 
d'Osca. El conductor del turisme 
implicat en el mateix accident va 
resultar ferit lleu. Fins allloc deis 
fets s'hi van desplat;:ar equips de 
la Guardia Civil deis munlcipis de 
Binefar, Barbastre i de Fraga, a 
més d'equips d'emergencies me
diques, bombers i de manteni
ment de carreteres. 

FOTO: G.U. 1 El conductor va donar positiu al control d'alcoholemia 

FOTO: ACN 1 la circulació per la carretera va quedar afectada 

AYUDAS NEXT GENERATION EU 

Ayudakitdigital 

Con igue ha ta 12.000€ 
para digitalizar tu n goclo 

rcolomina
Resaltado


	M202207171

