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Unes persones al lloc on vamorir la jove al riu Segre a Camarasa.

E.FARNELL

E.FARNELL/R.RÍOS
❘ CAMARASA ❘ Una jove de 27 anys
veïna deTérmens va morir ahir
ofegada al riu Segre al seu pas
per la localitat de Camarasa. Els
fets van tindre lloc pocs minuts
abans de les cinc de la tarda
quan EdytaAnna Michno, d’ori-
gen polonès, es banyava amb el
seu germà a la zona del PontVell.
Va ser llavors quan el corrent de
l’aigua la va arrossegar, impe-
dint a la jove mantindre’s a la
superfície. Diversos testimonis
de l’accident, al veure què pas-
sava, van entrar al riu i van acon-
seguir treure-la abans de donar
avís als serveis d’emergències.
Els Bombers de la Generalitat

van activar diversos efectius, en-
tre els quals una barca i un he-
licòpter amb membres del Grup
d’Actuacions Especials (Grae),
i el Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) va desplaçar fins
al lloc dels fets dos unitats. Els
sanitaris van practicar manio-
bres de reanimació a la jove, en-

Mor una veïna de Térmens de 27
anys ofegada al riu a Camarasa
La jove, d’origen polonès, es banyava amb el seu germà quan la va arrossegar el corrent
a la zona del Pont Vell || Testimonis de l’accident van aconseguir treure-la de l’aigua

SUCCESSOS EMERGÈNCIES

cara que sense èxit, i poc des-
prés es va certificar la seua mort.
EdytaAnna Michno residia aTér-
mens des de feia diversos anys
i treballava envasant fruita a les
cambres Llobera d’Albesa.

Veïns de Camarasa van la-
mentar que es repeteixin aques-
tes tragèdies.“Cada any en pas-

sa una d’aquest tipus i gairebé
sempre són persones de fora que
desconeixen el perill del riu i els
corrents que circulen per sota.
Els que som d’aquí sabem que
és traïdor”, van explicar.Així
mateix, van apuntar la necessi-
tat de posar algun senyal indi-
catiu que alerti de la perillositat

del riu en aquesta zona, ja que
no s’hi pot prohibir el bany.

Els bombers també van recor-
dar ahir les recomanacions a
l’hora de banyar-se en rius i pan-
tans, com no deixar-se portar
pel corrent i evitar tirar-s’hi de
cap si se’n desconeix la profun-
ditat.

Esfondrament en una casa
a Castellnou de Seana

SUCCESSOS EMERGÈNCIES

Estat en què va quedar el pati de la casa de Castellnou després de l’esfondrament.

❘ CASTELLNOU DE SEANA ❘ Castellnou
de Seana va viure ahir al migdia
l’esfondrament de part d’una ca-
sa en obres sense causar danys
personals. Els serveis d’Emer-
gència van rebre una trucada a
les 13.30 hores que alertava que
s’havia ensorrat part d’una casa
en obres a la Costa Bofarull
d’aquesta localitat del Pla d’Ur-
gell. En el moment del sinistre,
l’únic operari que treballava en
la rehabilitació de l’edifici era
en un altre lloc i això li va sal-

var la vida. El sinistre es va pro-
duir quan, per causes que es des-
coneixen, va cedir la part poste-
rior d’un pati d’aquesta casa de
nou metres quadrats. Nou dota-
cions dels bombers es van tras-
lladar fins al lloc, van compro-
var que no hi havia persones
afectades i en van retirar la ru-
na.

L’estructura de la casa no va
resultar afectada encara que van
acordonar l’edifici per precau-
ció, informa Joan Gómez.

JOAN GÓMEZ

Protecció per
evitar incendis

FOCS

❘LLEIDA ❘ El departament d’Agri-
cultura ha subvencionat
l’obertura i el manteniment
de 5.972 hectàrees de fran-
ges de protecció en urbanit-
zacions de Catalunya des de
l’any 2005.

Sortegen el pis per
evitar l’embargament

TRIBUNALS

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ Una parella
d’Andorra ha decidit sortejar
el seu dúplex, valorat en
600.000 euros, per evitar
l’embargament per no pagar
la hipoteca. Pretenen vendre
10.000 paperetes a 70 euros.

Baixa el deute
dels bombers a la
gasolinera de Rialp

SUBMINISTRAMENT

❘RIALP ❘ La Generalitat ha fet di-
versos ingressos a la gasoline-
ra de Rialp, que no fia els
bombers després d’un deute
que va arribar a ser de 10.000
euros, i ahir ja havia pagat
8.300 euros. De moment, i
fins que no es liquidin els
10.000 euros, els bombers de
Sort s’hauran de continuar
proveint aTremp, ja que és la
següent gasolinera més pro-
pera a la qual poden pagar
amb targeta.

LA JOVE

Vivia a la Noguera des
de feia diversos anys i
treballava en una cambra
de fruita d’Albesa

Rosendo Manrique
Resaltado


