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Les Borges celebren el
Mercat de la Ganga

COMERÇMERCATS

El Mercat de la Ganga, ahir als carrers del centre de les Borges Blanques.

❘LES BORGESBLANQUES ❘ Centenars de
persones van acudir al llarg del
matí d’ahir al Mercat de la Gan-
ga de les Borges Blanques, una
iniciativa de l’Agrupació de Co-
merciants de la localitat per do-
nar sortida a tot tipus de produc-
tes no venuts al llarg de la tem-
porada, oferint-los a preus re-
baixats.

Vint-i-cinc establiments de di-
ferents sectors, tots ells mem-
bres de l’associació de comerci-
ants, van participar en aquesta

edició del mercat, en què la ma-
joria de les parades es van ins-
tal·lar als carrers del Carme,
Nou, la Bassa i la plaça de la
Constitució. Les parades del
Mercat de la Ganga es van su-
mar a les del mercat setmanal
de la capital de les Garrigues i a
un punt de productes de Comerç
Just davant del Centre Cívic, ins-
tal·lat en el marc de la Festa del
Comerç Just que es va celebrar
en nombrosos municipis de Ca-
talunya.

JORDI RIBALTA

L’embarcació va xocar contra una roca (a la imatge superior) i els bombers van rescatar el cadàver.

MARTA LLUVICH / ACN

❘ RIALP ❘ Una veïna de Badalona
de 41 anys va perdre ahir la vi-
da quan practicava ràfting al riu
Noguera Pallaresa a Rialp. L’ac-
cident va tindre lloc a les 14.05
hores quan la llanxa en què
practicava aquest esport d’aven-
tura va xocar contra una roca.
Com a conseqüència de l’impac-
te, tres persones van caure a l’ai-
gua i la víctima mortal va que-
dar atrapada sota la roca. Els
responsables de l’empresa orga-
nitzadora del descens van acon-
seguir extreure la dona del riu
després de passar gairebé mitja
hora sota l’aigua. L’accident es
va produir al costat del quilò-
metre 132 de la C-13 en una pa-
ratge conegut com l’Illa, entre
el Pont de la Pedra i el Pont de

Gulleri, entre Llavorsí i Rialp.
Els bombers van activar l’heli-
còpter del Grup d’Actuacions
Especials (GRAE) i dos dotaci-
ons terrestres que van partici-
par en les tasques de rescat. Els
altres dos ocupants de la llanxa
que van caure al riu, un noi de
25 anys i una noia de 27 anys,
van resultar lleument ferits i van
ser atesos al lloc.

L’alcalde de Rialp, Gerard Sa-
barich, i el president de l’Asso-
ciació d’Empreses d’Aventura
del Pallars, Florido Dolcet, van
coincidir ahir que l’accident es
va produir a causa de “la mala
sort” i van descartar una negli-
gència. L’alcalde de Rialp va des-
tacar que a la barca hi viatjava
un monitor “molt experimen-

Mor una veïna deBadalona de 41
anys quanpracticava ràfting aRialp
La llanxa en què viatjava va xocar contra una roca i la dona va caure al riuNoguera
Pallaresa || La víctima va estar gairebé mitja hora atrapada sota l’aigua
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tat” i vuit persones més. Diu-
menge passat, per les fortes tem-
peratures (el cabal del riu era de
100 metres cúbics) es van sus-
pendre les activitats al riu No-
guera Pallaresa, però ahir el ca-
bal era de 35 metres cúbics.
“S’hi pot navegar perfectament,
el cabal no ha tingut res a veu-
re en l’accident”, va explicar
Florido Dolcet.Al llarg del dia
d’ahir van baixar pel riu unes
300 persones, però les activitats
es van suspendre a la tarda i es
reprendran avui. L’ajuntament
de Rialp no denunciarà l’empre-
sa de ràfting al considerar que
es tracta d’un accident, però l’al-
calde va explicar que parlarà
amb el sector per revisar les me-
sures de seguretat.

■ El president de l’Associa-
ció d’Empreses d’Aventura
del Pallars Sobirà, Florido
Dolcet, va destacar ahir que
l’accident d’ahir és el tercer
sinistre greu que ha registrat
en els últims 26 anys.

El 16 de maig del 2009,
un monitor d’un grup de rà-
fting de 25 anys també va
morir ofegat després que la
seua barca bolqués a la No-
guera Pallaresa, també a Ri-
alp. El sinistre es va produ-
ir quan l’home, veí de Rubí,
baixava pel riu amb la bar-

ca, amb clients a bord. L’em-
barcació va bolcar i el mo-
nitor va morir quan intenta-
va rescatar els passatgers de
l’aigua.

Al seu torn, al juliol del
2003, una turista de 22 anys
va morir ofegada a Llavorsí
quan practicava hidrotrineu.
La víctima va quedar engan-
xada pel coll en un tronc que
sobresortia del curs en un
tram del riu de 12 metres
d’ample i la força del corrent
la va submergir durant vint
minuts.

Tres accidentsmortals en
vint-i-sis anysdedescensosal riu
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El consistori de Rialp i

el sector dels esports

d’aventura atribueixen

el sinistre a “la mala sort”

Sufoquen dos
incendis a Bassella
i Alpicat
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❘ BASSELLA ❘ Els Bombers de la
Generalitat van sufocar di-
vendres passat un incendi que
va calcinar diversos palets a
Bassella. Les flames es van
originar a les 23.12 hores i
van ser sufocades per una do-
tació dels bombers. Al seu
torn, els bombers també van
apagar ahir a la matinada un
incendi d’una pila de llenya
aAlpicat.

Cauen dos gossos a una
bassa de reg a Alpicat
❘ ALPICAT ❘Els Bombers de la Ge-
neralitat van rebre ahir al mig-
dia l’avís que dos gossos ha-
vien caigut a una bassa de reg
aAlpicat. Segons sembla, van
morir a l’acte i la policia lo-
cal es va fer càrrec dels ani-
mals.

Les prostitutes deixen
la carretera N-145
❘ LESVALLSDEVALIRA ❘ L’alcalde de
lesValls deValira, RamonMa-
teu, creu que les dos dones de
nacionalitat romanesa que
exercien la prostitució a la
N-145 ja han deixat aquest
punt de la carretera. “No les
hem vist més i és possible que
se n’hagin anat, encara que
no ho sabem amb certesa”,
va indicar Mateu.

Recorren l’absolució
per abusos al Pont
❘ EL PONT DE SUERT ❘ Les acusaci-
ons han recorregut davant del
Tribunal Suprem la sentèn-
cia de l’Audiència Provinci-
al de Lleida que absolia un
veí del Pont de Suert acusat
d’abusar d’un discapacitat en
un cine de la capital de l’Al-
ta Ribagorça. L’Audiència de
Lleida el va absoldre la set-
mana passada per falta de
proves.

Rosendo Manrique
Resaltado


