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Nou incident produït
a lamuntanya de Tor

SUCCESSOSALTERCAT

❘ TOR ❘ Un veí de la muntanya de
Tor ha presentat un escrit davant
del jutjat deTremp en què de-
nuncia un presumpte altercat
que va produir el passat 20 d’oc-
tubre. El denunciant, LázaroMo-
reno, va declarar que quan es di-
rigia a la muntanya deTor per
comprovar l’estat dels seus ca-
valls s’havia trobat“amb un grup
de Mossos d’Esquadra de Sort”
que l’havien “amenaçat i humi-
liat”. En el text presentat davant
del jutjat, el denunciant va asse-

gurar que el dia anterior va por-
tar els seus animals a unes fin-
ques pròximes “per culpa del
mal temps”. Lázaro Moreno va
assegurar al jutjat que a l’arri-
bar a les finques es va trobar
amb dos veïns de la zona“acom-
panyats de dos persones més i
dels Mossos” que els van“abor-
dar”. El denunciant reclama en
el seu escrit al jutge deTremp
“que posi ordre sobre els fets es-
devinguts” i assegura que es va
sentir “maltractat”.

Demanen de nou la declaració de
l’únic supervivent de l’incendi d’Horta

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ

❘HORTADE SANT JOAN ❘ L’advocat de
dos de les famílies de les vícti-
mes de l’incendi d’Horta de
Sant Joan, Pau Simarro, va
sol·licitar ahir al jutjat de Gan-
desa que torni a declarar Josep
Pallàs, l’únic supervivent de la
tragèdia. Inicialment, estava
previst que declarés divendres
passat a petició de l’advocat de
Carles Font (Delta 0), que està
imputat per cinc presumptes
delictes d’homicidi, però aquest
lletrat va renunciar finalment a

la declaració de l’únic supervi-
vent al·legant motius de salut.
No obstant, el testimoni va ne-
gar que el seu estat hagi empit-
jorat i es va mostrar partidari
de declarar de nou.

A més, el lletrat lleidatà ha
reclamat davant del jutjat que
es portin a terme diversos aca-
raments entre els màxims res-
ponsables del dispositiu i Car-
les Font. Ja els va sol·licitar el
passat mes de març i van ser re-
butjats. Des del passat mes de

setembre, han tornat a decla-
rar davant del jutjat de Gande-
sa, que investiga l’incendi
d’Horta de Sant Joan en què
van morir cinc bombers lleida-
tans, diversos testimonis a pe-
tició de la defensa de Delta 0.
En la majoria dels casos, els tes-
timonis han confirmat la decla-
ració que van fer l’any passat.
Dos anys després de la tragè-
dia, el procés judicial encara es
troba en la fase de declaraci-
ons.

Ferida en una
col·lisió entre
dos cotxes
a Cubells

TRÀNSIT

❘CUBELLS ❘ Una veïna d’Alòs de
Balaguer de 66 anys,T.P.C.,
va resultar ferida de diversa
consideració al veure’s impli-
cada en un accident a la C-26
a Cubells que va obligar a do-
nar pas alternatiu durant gai-
rebé dos hores. El sinistre es
va registrar per causes que es
desconeixen a les 11.44 ho-
res al quilòmetre 42 de la
C-26, quan dos turismes van
col·lidir i una dona va quedar
atrapada dins d’un dels vehi-
cles.Mossos d’Esquadra, bom-
bers i una ambulància del Sis-
tema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) es van traslladar
fins al lloc del sinistre. La fe-
rida va ser traslladada a l’Ar-
nau amb diverses contusions.

Es cremaun contenidor a
Montferrer i Castellbò
❘ MONTFERRER I CASTELLBÒ ❘Dos do-
tacions dels Bombers de la
Generalitat van sufocar ahir
un incendi que va afectar un
contenidor de residus a
Montferrer i Castellbò. El
foc, que va començar cap a
les set de la tarda i va ser su-
focat en uns minuts, va des-
trossar parcialment el conte-
nidor.

Incendi de fustes vora
les piscines de Cervera
❘ CERVERA ❘ Els bombers van su-
focar ahir a la matinada un
incendi de fustes registrat en
un descampat al costat de les
piscines municipals de Cer-
vera. Els serveis d’Emergèn-
cia van rebre una trucada cap
a la mitjanit que alertava del
foc i en pocs minuts van apa-
gar les flames sense que s’hi
registressin danys perso-
nals.

M.A.M.

❘ NAUTARAN ❘ Un home de 71 anys,
de nacionalitat francesa, va per-
dre la vida ahir a l’estavellar-se
l’ultralleuger en què viatjava a
la zona de NautAran, concre-
tament prop delTuc deth Miei,
al barranc de Barlonguèra. El
sinistre es va produir a les 14.01
hores, quan els Pompièrs d’Aran
van rebre l’avís que un ultra-
lleuger sense motor s’havia pre-
cipitat al buit prop del pla de
Beret. Els primers a arribar al
lloc de l’accident van ser els
Pompièrs d’Aran, que van con-
firmar que el pilot havia perdut
la vida. La víctima,Y.J.L., de 71
anys i veí de la ciutat francesa
de Montréjau, al departament
de l’Alta Garona, viatjava en
un planador sense motor amb
matrícula francesa.Testimonis
directes van indicar que abans
del sinistre es va desprendre una
ala de l’ultralleuger. Els Mossos
d’Esquadra han obert una in-
vestigació per aclarir les causes
de l’accident.

Dos dotacions terrestres dels
Pompièrs d’Aran i un helicòp-
ter amb membres dels GRAE
(Grup d’Actuacions Especials),
a més d’un metge del Grup
d’Emergències Mèdiques dels
Bombers de la Generalitat, es
van desplaçar al lloc de l’acci-
dent. En el rescat també van
participar quatre dotacions dels
Mossos d’Esquadra, inclosos
efectius de la unitat de munta-
nya.

L’ultralleuger accidentat es
va precipitar al buit en una zo-
na de díficil accés, motiu pel
qual els bombers de muntanya
van haver de rescatar la vícti-
ma i traslladar-la fins a l’heli-
port deVielha. El titular del jut-
jat deVielha s’ha fet càrrec de
la investigació de l’accident ae-
ri.

Mor un homede 71 anys a Aran a
l’estavellar-se ambun ultralleuger
La víctima, de nacionalitat francesa, va perdre la vida al barranc de Barlonguèra ||
Testimonis directes indiquen que l’aparell va perdre una ala abans de caure

SUCCESSOSACCIDENT

■ Els accidents mortals d’ul-
tralleugers tenen almenys dos
precedents vinculats amb Llei-
da en els últims quatre anys.
Un veí d’Agramunt, Jesús Gi-
li, va perdre la vida el 17 de
juliol del 2007 a l’estavellar-
se l’ultralleuger en què viat-
javen dos persones a Naval-
moral de la Mata (Càceres).
El sinistre va tindre lloc al
camp de vol El Polvorín cinc
minuts després que l’ultralleu-
ger s’enlairés. El ministeri de
Foment no va poder aclarir les
causes de l’accident. Segons
la informació del ministeri, la
cua estava seccionada pel punt

d’unió a la resta de l’autogir,
constituït per dos rebladures.
Així mateix, una de les pa-
les del rotor hauria rebut un
cop.

Dos anys més tard, un veí
de Barcelona va morir en un
altre accident aeri que es va
produir el 13 de juny del 2009

després de resultar amb diver-
ses fractures en un aterratge
d’emergència d’un ultralleu-
ger als Plans de Montpalau, a
Ribera d’Ondara. L’avioneta
va tindre problemes en el vol
i el pilot (nebot de la víctima)
es va veure obligat a efectuar
un aterratge d’emergència. El
ferit va perdre la vida un mes
després en un centre hospita-
lari de Barcelona. L’Audièn-
cia de Lleida va condemnar
una companyia d’asseguran-
ces a pagar 117.000 euros per
l’accident i va condemnar el
pilot a pagar una multa de 180
euros.

AGRAMUNT

Un veí d’Agramunt va
perdre la vida el 2007
al caure amb un
ultralleuger a Càceres

Unmembre dels Pompièrs d’Aran observa la zona on es va estavellar l’ultralleuger.
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Unaccidentambprecedents a Lleida
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