
21COMARQUESSEGRE
Diumenge, 21 d’octubre del 2012

Imatge d’arxiu d’un rescat demuntanya.

BOMBERS DE LA GENERALITAT

S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat no ha co-
brat cap dels 271 rescats de mun-
tanya efectuats en els últims dos
anys pels bombers a les comar-
ques de Lleida, tot i que l’últim
any els auxilis van augmentar
un 20%. De fet, a Ponent no s’ha
cobrat cap rescat des que la Ge-
neralitat va anunciar el 2010 que
cobraria els auxilis originats per
negligències.

El primer any d’entrada en vi-
gor d’aquesta mesura van des-
cendir a la meitat els rescats en
muntanya (van passar de 259 el
2009 a 127 el 2010). Però, l’úl-
tim any, la tendència s’ha inver-
tit, quan els rescats han augmen-
tat un 20%. El 2011, els bom-
bers van rescatar 148 persones
a Lleida.

En conjunt, els auxilis al me-
di natural han registrat un lleu
descens l’últim any a les comar-
ques de Ponent, ja que l’any pas-
sat els bombers van efectuar 220
rescats i el 2010 van ser 227.A
més, l’any passat els bombers
van auxiliar nou persones en me-
di fluvial (rius, barrancs i llacs)
i quatre en coves i pous.

Els salvaments de persones
desaparegudes van descendir un
40% a Ponent, ja que el 2010
els bombers van efectuar 90 dis-
positius de recerca i l’any passat
van ser 59.

S’ha de destacar que un res-
cat de muntanya pot costar més

Els bombers efectuen 271 rescats
en dos anys i no en cobren cap
Interior no considera negligent cap dels salvaments realitzats a Lleida el 2010 i el 2011
|| Poden costar més de 3.000 euros i se n’han investigat alguns

EMERGÈNCIES RESCATS

de 3.000 euros (en funció dels
dies de recerca i dels efectius ac-
tivats).

Es consideren conductes ne-
gligents el fet de dirigir-se a un
lloc considerat perillós, no por-
tar l’equipament adequat o sol·li-
citar el servei sense motius jus-

tificats. En els últims dos anys,
Interior ha investigat diversos
rescats, com ara el de dos mun-
tanyencs estrangers que van ser
localitzats a França sans i estal-
vis el matí després de l’alerta per
part del vigilant d’un refugi aAi-
güestortes.

Així mateix, també van inda-
gar el rescat d’un excursionista
que va sobreviure després de fer-
se un iglú a 18 graus sota zero a
Aigüestortes.

La Generalitat va considerar
que no es podien cobrar, ja que
les trucades van procedir de ter-
ceres persones.

REPUNT DELS AUXILIS

Després del descens de
rescats per l’anunci del
cobrament el 2011, els
auxilis van tornar a repuntar

Unamotxilla
diagnosticarà
els ferits als
refugis viaWi-Fi
■ El SistemaTransfronte-
rer d’Informació per a la
Prevenció als Pirineus, que
ja funciona al Pirineu
d’Osca i al francès, ha des-
envolupat una motxilla
mèdica perquè els guardes
dels refugis puguin moni-
toritzar els excursionistes
ferits i enviar viaWi-Fi les
dades de les seues cons-
tants vitals bàsiques a un
hospital mentre acudeix el
metge amb els socorristes
dels cossos de seguretat.
Segons publica l’Heraldo
de Aragón, de moment hi
ha cinc motxilles, tres a Es-
panya i dos a França. La
Generalitat, consultada per
aquest diari, no va poder
confirmar ahir que aquest
sistema també funcioni a
Catalunya.

D’altra banda, el Piri-
neu lleidatà compta amb
tres estacions meteorolò-
giques instal·lades a més
de 2.000 metres que apor-
ten dades en temps real de
vent, temperatura, humi-
tat i gruix de la neu.

Ferit al caure
d’un quad
a la Cerdanya

SUCCESSOS

❘ RIU DE CERDANYA ❘ Els Bombers
de la Generalitat van resca-
tar ahir un jove de 21 anys
que va resultar ferit en un ac-
cident de quad a Riu de Cer-
danya. Els bombers van rebre
a les 18.18 hores l’avís que la
víctima havia caigut a la pis-
ta forestal del refugi del Ser-
rat de les Esposes.

Quatre dotacions dels bom-
bers es van desplaçar al lloc
de l’accident per atendre el
ferit, que va ser estabilitzat
per efectius del SEM.Al tan-
cament d’aquesta edició, es-
tava greu i va ser traslladat a
un centre mèdic.

Segueix en coma
l’home que va ser
atropellat a Sort

SUCCESSOS

❘ SORT ❘ L’home de 38 anys
d’origen peruà que va ser
atropellat per un turisme
quan caminava al costat de la
calçada de la N-260 a Sort
dissabte passat seguia ahir en
coma a l’UCI de l’Arnau de
Vilanova. El ferit va ser tro-
bat en una cuneta amb un fort
cop al cap, segons van infor-
mar els bombers. Per la se-
ua part, els Mossos van detin-
dre dimarts un veí de Sort
acusat de ser el conductor que
va fugir després de l’atrope-
llament. Està acusat de lesi-
ons i omissió de socors.

A judici per intentar
apunyalar els seus pares
en una baralla a Balaguer

TRIBUNALS JUDICI

❘ BALAGUER ❘ L’Audiència Provin-
cial de Lleida jutjarà dijous que
ve un veí de Balaguer acusat
d’intentar matar el seu pare i la
mare apunyalant-los amb un ga-
nivet al juny del 2011.

L’acusat, que té un retard
mental lleuger amb trastorn de
personalitat, s’enfronta a una
petició de pena d’onze anys de
presó. Els fets van tindre lloc el
20 de juny, quan es va produir
una discussió entre l’imputat i
els seus pares.

Segons sembla, la baralla va
estar motivada pel fet que la
mare de l’imputat es va negar
a donar-li diners mentre no pa-
gués les destrosses del mobili-
ari familiar que havia trencat
feia uns dies.

Davant de la negativa que se
li entreguessin els diners que

els sol·licitava, “el processat va
agafar un ganivet de cuina i el
va brandar cap al seu pare, amb
intenció de causar-li la mort”,
segons la fiscalia. El ministeri
públic considera que l’acusat
“va intentar clavar el ganivet al
coll al seu pare, però no va ar-
ribar a aconseguir-ho per la in-
tervenció de la mare, que li va
prendre l’arma de les mans”.

La dona va resultar ferida a
la mà dreta, on presentava un
tall incís de cinc centímetres de
profunditat. Tot i això, ha re-
nunciat a qualsevol indemnit-
zació.

La fiscalia considera que a
l’habitatge que el processat
compartia amb els seus pa-
res sovint s’hi produïen discus-
sions entre el jove i els proge-
nitors.
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