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Una vintena de bombers van recordar ahir els seus companysmorts en l’incendi d’Horta.

ÒSCAR MIRÓN

ACN
❘ LLEIDA ❘ Les famílies dels bom-
bers de Lleida morts en l’incen-
di d’Horta de Sant Joan de fa 4
anys preparen ja la reclamació
patrimonial contra la Generali-
tat, una vegada que l’Audiència
deTarragona ha deixat tancada
la via penal (vegeu SEGRE
d’ahir). Les famílies no tenen in-
tenció d’anar al Constitucional,
sinó que concentraran tots els
seus esforços en la via adminis-
trativa per aconseguir una in-
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demnització, va assegurar Pau
Simarro, advocat d’alguns dels
afectats. Simarro va apuntar que
tant la jutgessa d’instrucció com
els magistrats de l’Audiència Pro-
vincial reconeixen que hi va ha-
ver “descoordinació” en la ges-
tió de l’extinció del foc i que po-
den reclamar responsabilitat de
l’administració per aquesta raó.
Els advocats han començat a tre-
ballar ja en aquest procediment,
que podria allargar-se fins a un
any. Inicialment, es buscarà tan-

car un pacte extrajudicial amb
la Generalitat i, si no és possi-
ble, presentaran un contenciós
administratiu per aconseguir una
indemnització per la via judi-
cial.Amb tot, la via penal per re-
clamar responsabilitats als res-
ponsables de la Generalitat i del
dispositiu en el qual van morir
els cinc lleidatans ha quedat tan-
cada, ja que l’Audiència deTar-
ragona ha rebutjat el recurs de
cassació per portar el cas al Su-
prem.

Homenatge
als bombers
morts al parcde
Lleida

■ El parc de bombers de
Lleida va acollir ahir un
senzill però emotiu acte
d’homenatge als cinc bom-
bers lleidatans del Grup
d’actuacions forestals
(GRAF) de Lleida que van
morir en el tràgic incendi
d’Horta de Sant Joan el 21
de juliol del 2009, ahir fe-
ia justament quatre anys.
Van dipositar unes flors en
un monòlit en record dels
bombers morts en acte de
servei i la vintena d’assis-
tents van guardar un mi-
nut de silenci per recordar
Jordi Moré, JaumeArpa,
Ramon Espinet, David
Duaigües i Pau Costa, les
cinc víctimes mortals
d’aquell incendi. Els sindi-
cats del cos han denunci-
at que, quatre anys des-
prés, no s’han donat com-
pliment a les mesures acor-
dades per la comissió del
Parlament, mentre que,
d’altra banda, la Genera-
litat xifra en un 73% el
compliment de les mesu-
res.

Un parapentista
ferit al caure de
30metres

SUCCESSOS

❘ÀGER ❘ Els bombers van haver
de rescatar ahir a Àger un pa-
rapentista que va caure des
d’una altura d’uns trenta me-
tres i que va resultar ferit amb
pronòstic “menys greu”.
L’avís va arribar a les 13.59
hores i els bombers van re-
querir un helicòpter medica-
litzat del SEM per traslladar
el ferit, un home de 33 anys
veí d’Albatàrrec, a l’hospital
Arnau deVilanova de Lleida.
Els bombers també van res-
catar ahir un excursionista
perdut al Pedraforca, a prop
de la localitat de Saldes (Ber-
guedà).

Sufoquen
l’incendi d’un
vehicle a Alfés

SUCCESSOS

❘LLEIDA ❘Unamàquina recol·lec-
tora es va incendiar ahir a
Cervera cap a dos quarts de
dotze del matí. Dos dotacions
dels bombers van acudir al
lloc i van sufocar l’incendi
sense problemes. Els bombers
també van haver d’intervin-
dre per apagar l’incendi d’un
turisme que es va incendiar a
Alfés. En tots dos casos no hi
va haver ferits ni danys a ter-
cers. A la tarda, cap a les
17.45, hi va haver un altre pe-
tit foc a Lleida, a Onze de Se-
tembre, que va afectar uns
matolls.

METEOROLOGIATEMPERATURA
AMADO FORROLLA

Lleida es prepara per a una de les setmanesmés caloroses de l’estiu
❘ LLEIDA/ANDORRA ❘ La calor es va
apoderar ahir de Lleida, on es
van superar els 30 graus i tot
sembla indicar que les tempe-
ratures aniran pujant durant la

setmana.D’altra banda,Andor-
ra va viure dissabte a la tarda
una tempesta de pluja i pedra
concentrada en 40 minuts que
va inundar baixos, carrers i va

provocar despreniments de ter-
res, a més d’un important
col·lapse viari. Malgrat el caos
no van haver de lamentar-se
danys personals.
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