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Els equips ignífugs van arribar ahir als parcs de bombers.

ACN

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Els vestits ignífugs que
esperaven 200 auxiliars fores-
tals de Catalunya que no han
pogut sortir a treballar durant
els últims deu dies, uns 40 a
Lleida, ja han arribat als parcs
de bombers catalans. La Inspec-
ció de Treball va obligar a do-
tar aquests efectius d’un nou
model de vestit que complís la
normativa (per assegurar-ne
l’eficàcia després de reiterats
rentats). Des del passat 26 de
juliol, els auxiliars forestals por-
taven a terme tasques comple-
mentàries, ja que sense aques-
ta protecció obligatòria no po-
dien lluitar contra els incendis
des de la primera línia de foc.
Aquests equips havien d’arri-
bar la setmana passada, però
han estat uns dies a l’aeroport
de Singapur a l’espera del tras-
llat a Barcelona.

Dels 600 auxiliars forestals
contractats durant la campanya
estival per lluitar contra els in-
cendis, més de 200 no tenien
un vestit que garantís la quali-
tat després d’haver passat per
més de 50 rentats. Per aquest
motiu, la Inspecció de Treball
va decidir que per seguretat era
necessari renovar les equipaci-
ons.

Precisament, el director ge-
neral de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, Ramon
Parés, la setmana passada, en

Auxiliars forestals reben nous
vestits ignífugs per poder treballar
La Inspecció de Treball va retirar les equipacions de 200 efectius al ser insegures fa
dos setmanes || Quaranta efectius de Lleida no podien actuar en primera línia
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declaracions a aquest diari, va
minimitzar l’efecte de la mesu-
ra. “La nostra prioritat és la se-
guretat i els efectius que no han
pogut treballar aquests dies en
primera línia de foc han fet tas-
ques de manteniment”, va as-
segurar.

Els sindicats dels bombers de
la Generalitat (CCOO, UGT i
Catac) van assenyalar el mes
passat que gairebé 300 auxili-
ars dels 620 no podien treba-
llar en primera línia de foc per
falta d’equip de protecció in-
dividual adequat (vestits igní-
fugs).

Els sindicats asseguraven que
al setembre de l’any passat els
delegats de prevenció dels bom-
bers ja van demanar que es pla-
nifiqués la compra d’equips per-
què els de llavors ja no compli-
en la normativa i que s’ha tar-
dat gairebé un any.
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Els sindicats van

denunciar que els efectius

no podien treballar en

primera línia de foc

Sufoquen incendis
al Pirineu,undels
quals va ser causat
perun llamp

■ Els Bombers de la Ge-
neralitat van sufocar ahir
diversos incendis a Isona
i Conca Dellà,Vallfogo-
na de Balaguer i Bell-lloc
d’Urgell. El primer incen-
di es va originar, per cau-
ses que es desconeixen,
a les 15.21 hores a Isona
i Conca Dellà als marges
de la carretera C-1412b,
a l’altura del quilòmetre
51.Al lloc es van despla-
çar tres dotacions.Tam-
bé ahir, una altra dotació
va apagar un foc a Bell-
lloc d’Urgell.A les cinc de
la tarda, dos equips van
acudir a una deshidrata-
dora deVallfogona de Ba-
laguer per apagar un foc
en un pila d’alfals. Els
bombers també van anar
a Castell de Mur per sufo-
car un foc originat per un
llamp cap a les 20.10 ho-
res. Poc després hi va ha-
ver un altre incendi al nu-
cli d’Hortoneda, a la Con-
ca de Dalt, que va ser su-
focat en minuts pels bom-
bers.

Troben un cadàver al
pantà de Sant Ponç
❘ CLARIANA DE CARDENER ❘ Un veí
del Solsonès va ser trobat
mort ahir a la tarda al pantà
de Sant Ponç, a Clariana de
Cardener. Els Mossos d’Es-
quadra van iniciar ahir una
recerca per aquest pantà des-
prés de tindre coneixement
que l’home podria haver cai-
gut a l’aigua.A les set de la
tarda d’ahir, un equip de sub-
marinistes va trobar el cos
sense vida del desaparegut.
La policia autonòmica ha
obert una investigació per
aclarir les causes de l’ofega-
ment.

Detenen un fugitiu de
la justícia a Andorra
❘ ESCALDES ❘ La policia andorra-
na ha detingut un jove de na-
cionalitat espanyola de 31
anys que tenia pendent una
pena de cinc anys de presó
després de ser detingut en
una operació contra el trà-
fic de drogues el 2004 en què
es van decomissar 1.200 pas-
tilles d’èxtasi i cinc quilos
d’haixix. El jove va fugir del
Principat però va ser con-
demnat en rebel·lia. La set-
mana passada va ser sorprès
en un control rutinari i ja es-
tà ingressat a la presó andor-
rana de la Coma.

Atropellada una dona
per un 4x4 a laMassana
❘ ANDORRALAVELLA ❘Una dona de
67 anys va resultar ferida di-
lluns passat després de ser
atropellada per un tot terreny
a la carretera dels Plans, a la
Massana. La dona creuava per
un pas de vianants i va resul-
tar ferida.

Temporal de pluja i vent
a Lleida que provoca danys
en arbres i cable elèctric
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❘ LLEIDA ❘ Un nou temporal d’es-
tiu va afectar una altra vega-
da tota la província i va pro-
vocar alguns danys en arbres
i cable elèctric en diferents
punts, com a Lleida ciutat (a
la partida de Malgovern, els
bombers van retirar dos arbres
a punt de caure i a la partida
Copa d’Or van caure cables
elèctrics) i al Pallars Sobirà (on
els bombers també van haver
d’actuar per retirar un arbre
caigut a la població d’Unarre,
al municipi de la Guingueta
d’Àneu).

El temporal va ser especial-
ment fort al Sobirà, encara que
sense causar danys de consi-
deració, segons van explicar
el president del consell comar-
cal, Llàtzer Sibís, i diversos al-
caldes consultats per aquest
diari.

“Hi ha hagut una tempesta

forta amb abundant pluja i
llampecs durant uns deu mi-
nuts, concretament poc abans
de la nou del vespre”, van
indicar les mateixes fonts. Hi
va haver alguns talls de llum

en diferents municipis, espe-
cialment als de les valls
d’Àneu.

La direcció general de Pro-
tecció Civil de la Generalitat
havia activat la prealerta per
pluges al Pirineu, el Prepiri-
neu i aAran unes hores abans
de les precipitacions.

❘ LA CONCA DE DALT ❘ Un parapentis-
ta va resultar ahir ferit al cau-
re quan practicava aquest es-
port als voltants del pantà de
SantAntoni, al terme munici-
pal de la Conca de Dalt.

L’accident va tindre lloc a les
15.45 hores quan, per causes
que es desconeixen, el parapen-
tista, de 62 anys i veí de Mont-
clar (al Berguedà), es va preci-
pitar a terra.Al lloc es va des-
plaçar un helicòpter del SEM
(Sistema d’Emergències Mèdi-
ques), que va traslladar el ferit,
en estat poc greu, a l’Hospital
deTremp.

D’altra banda, també ahir
una excursionista francesa va
ser rescatada després de fer-se
un esquinç de turmell a la zo-
na del coll de Cap Glaçat, al ter-
me municipal d’Alt Àneu. Els
bombers van rebre l’avís a les
11.23 hores i al lloc es va des-

Ferit un parapentista en una
caiguda a la Conca de Dalt
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SENSE SUBMINISTRAMENT

El Pallars Sobirà també

registra una forta

tempesta de deu minuts

amb alguns talls de llum

Els bombers van rescatar el parapentista a la Conca de Dalt.

BOMBERS DE LA GENERALITAT

plaçar una dotació dels GRAE
(la unitat de muntanya), que va
rescatar la dona, d’origen fran-
cès. La víctima, que es trobava
en una zona de difícil accés, va

ser traslladada a l’Hospital de
Vielha.

En els últims mesos, han aug-
mentat els rescats de muntanya
al Pirineu de Lleida.
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