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❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Una patrulla
del Seprona de la Guàrdia Ci-
vil de la Pobla de Segur ha re-
cuperat en els últims dies un
mussol i un milà negre. Amb
aquests últims, aquest any han
recuperat sis aus rapaces. Els al-
tres són un falcó, dos voltors i

una àguila reial. El mussol va
ser trobat divendres per un agent
que estava fora de servei. Es
tracta d’una cria de l’espècie ga-
marús Strix aluco.Va ser loca-
litzat a les proximitats de la car-
retera C-13, aTalarn, i tenia un
cop.

Dimarts va ser recuperat un
milà negre ferit en una ala.Va
ser localitzat per un ciutadà al
bosc de Santa Magdalena, a la
Pobla de Segur.Tots dos han es-
tat traslladats al Centre de Re-
cuperació de Fauna Salvatge de
Vallcalent (Lleida).

Recuperen un exemplar demussol
a Talarn i unmilà negre a la Pobla

FAUNA RESCAT

El milà negre, ferit en una ala, va ser localitzat al bosc de Santa Magdalena de la Pobla.

GUÀRDIA CIVIL

Arxiven un
accident mortal
de ràfting a Rialp

TRIBUNALS SENTÈNCIA

M.A. MARTÍN
❘ RIALP ❘ L’Audiència Provincial
de Lleida ha arxivat la causa
per la mort d’una veïna de Ba-
dalona quan practicava ràfting
al riu Noguera Pallaresa a Ri-
alp, al maig del 2012. La víc-
tima, de 41 anys, va perdre la
vida després de bolcar la bar-
ca en què efectuava el descens
i quedar atrapada sota. El tri-
bunal ratifica l’arxivament del
procés contra el monitor de
l’embarcació dictat pel jutjat
de Tremp, que ja el va excul-
par.

L’Audiència de Lleida con-
sidera que “no s’aprecia en la
conducta del monitor cap aug-
ment del risc propi i inherent
a l’activitat portada a terme i
assumida voluntàriament per
la víctima”.

En la mateixa línia, desta-
ca: “La conducta imputada al
denunciat no respon, per des-
comptat, a un comportament
deixat, desordenat o inexcu-
sable.”

L’Audiència afirma que el
monitor havia “explicat les
normes bàsiques de seguretat
als passatgers de la barcassa i

tots portaven correctament el
material”.A més, el monitor
“va informar que s’atansaven
a una zona de ràpids i va in-
sistir que estiguessin atents i
seguissin les seues ordres”. La
sentència destaca que “des-
prés de la caiguda es va inici-
ar el rescat, sense que es po-
gués observar ningú al riu”.

De fet, “quan efectuava el re-
compte, es va adonar de l’ab-
sència (de la víctima), que va
ser trobada sota l’aigua”.

El tribunal afirma que “no
es pot arribar a l’extrem de
sancionar en el camp crimi-
nal conductes de mera distrac-
ció en l’atenció”. La sentèn-
cia recorda que els familiars
de la víctima mortal poden
emprendre les accions civils
corresponents.

SOBRESEÏMENT

L’Audiència considera
que “la conducta del
monitor de la barcassa
va ser responsable”

A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘ La campanya forestal
d’estiu a la província de Lleida
comptarà amb un 30% menys
d’auxiliars forestals respecte a
la de l’any passat. El departa-
ment d’Interior ha convocat 76
places d’auxiliar forestal per les
110 del 2012.Aquesta reducció
no és només en nombre, sinó
també en la durada dels contrac-
tes, que passaran dels quatre o
tres mesos de l’anterior campa-
nya a només dos per a aquest
2013. El 2010, es van contrac-
tar 102 persones per un perío-
de de 3,5 mesos. El termini de
presentació de sol·licituds va co-
mençar dimecres i finalitza de-
mà.A Catalunya s’ofereixen 739
places, 620 de les quals són
d’auxiliar. La seua funció és aju-
dar els membres del cos de bom-
bers en l’extinció d’incendis, re-
alitzar vigilàncies i treballs de
prevenció com cremes contro-
lades. La resta de places que es
convoquen és per a un altre per-

Interior retalla un 30% la xifra
de bombers auxiliars aquest estiu
Convoca 76 places de forestals a Lleida davant de les 110 del 2012 || Redueix
la durada dels contractes, que passen dels quatre o tres mesos a només dos

EMERGÈNCIES INCENDIS

LESCLAUS

sonal com conductors, inferme-
res o especialistes en telecomu-
nicacions.

El delegat de personal de
bombers de CCOO Lleida, Jo-
an Biescas, va fer una valoració
“molt negativa” del contingent.
“La retallada és massiva i es veu
clarament que es prioritza l’as-

pecte econòmic al de la segure-
tat”, va afegir.També va valo-
rar que “serà més difícil donar
una bona resposta quan es pro-
dueixi un incendi”. Pel que fa a
les mesures aprovades en comis-
sió parlamentària després de la
tragèdia d’Horta de Sant Joan,
on van morir cinc bombers llei-

datans, va assegurar que “ara és
quan s’havia de demostrar i ve-
iem que passa al contrari”. Un
altre dels problemes que va de-
nunciar és que també es redui-
rà la cobertura de guàrdies ex-
tres que feien els bombers.
“L’any passat, la van fer tots els
membres de cos, uns 2.300 a
Catalunya, i aquest any només
ho faran 740”, va explicar Bi-
escas.

Per la seua part, la direcció
general de Prevenció i Extinció
d’Incendis no va voler valorar
les xifres i es va remetre a la pre-
sentació final de la campanya
del 29 de maig. Fa uns dies el
conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler, va avisar que afrontar
el pressupost de la campanya
forestal d’aquest estiu a Cata-
lunya amb un límit de dèficit del
0,7% “és impossible” i si és de
l’1,5% serà un objectiu difícil.
Espadaler també va dir que “no
podrem fer enlairar ni un sol he-
licòpter”.

Dos detinguts
per assaltar una
dona a la Seu

SUCCESSOS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Els Mossos
d’Esquadra han detingut dos
joves, veïns de la Seu d’Ur-
gell, acusats d’assaltar una
veïna de la capital de l’Alt
Urgell a casa seua. Dos ho-
mes (que portaven perruques
i ulleres de sol) van trucar a
la porta de la víctima i quan
aquesta va obrir la van inti-
midar per robar-li.Van entrar
a l’habitatge i en van sostreu-
re un televisor, un telèfon
mòbil i unes ulleres de sol.
Els detinguts són Félix José,
de 21 anys, i José Kilian
O.M., de 23.Aquest últim va
ingressar en presó preventi-
va.

Presó per circular amb
un carnet falsificat

TRIBUNALS

❘ALCARRÀS ❘ Un home va ser con-
demnat ahir a nou mesos de
presó per circular amb un car-
net de conduir guineà falsifi-
cat a Alcarràs. Els Mossos el
van fer aturar i els va presen-
tar un carnet falsificat.

Funcions. Les seues tasques són auxiliar els membres del cos de
bombers en l’extinció d’incendis, realitzar tasques de vigilància i pre-
venció com cremes controlades.

Distribució.De les 76 places de província, 14 són per al parc de Ba-
laguer, 6 per a Cervera, 6 per a la Seu d’Urgell, 12 per a la ciutat de
Lleida, 14 per a Mollerussa, 6 per a Sort, 12 per a Tàrrega i 6 per a
Tremp.

Crítica. El delegat de personal de bombers de CCOO Lleida, Joan Bi-
escas, va assegurar que “la retallada és massiva i es veu clarament que
es prioritza l’aspecte econòmic al de la seguretat”. També va afegir
que “serà més difícil donar una bona resposta en els focs”.
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