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DISTRACCIÓ A lA munTAnyA

Rescatat al parc natural de l’Alt 
Pirineu el seu mateix president

EVA VISA
LLEIDA

N
ingú se salva de perdre’s a 
la muntanya, i fins i tot al-
gú que s’hi mou com si 
fos a casa seva pot ser que 

en alguna ocasió no trobi la sortida. 
És el que li va passar a Agustí López, 
president del parc natural de l’Alt Pi-
rineu, que es va perdre dimarts pas-
sat al seu parc i va haver de ser resca-
tat. La tranquil·la excursió que havia 
planejat amb dos familiars no va cul-
minar amb èxit. Malgrat conèixer el 
terreny gairebé de cap a peus i des-
prés d’arribar a una cota de gairebé 
3.000 metres, el veterà excursionis-
ta no va aconseguir portar a bon port 
els seus companys de ruta. Després 
de començar el descens, va haver de 
canviar l’itinerari previst i va perdre 
l’orientació, fet que va obligar el trio 
a passar la nit al ras a la zona dels Es-
tanys de Vedo.
 Un helicòpter del Grup d’Actu-
acions Especials (GRAE) dels Bom-
bers els va rescatar dimecres al ma-
tí i els va traslladar il·lesos al refugi 
de la Pleta. Els serveis d’emergència 

Agustí López i dos 
acompanyants es van 
perdre i van passar 
una nit al ras

van rebre el primer avís dimarts pels 
volts de les deu de la nit, però López 
i els seus familiars van explicar que 
anaven equipats amb tot el necessa-
ri per pernoctar a la muntanya i que 
intentarien orientar-se a la sortida 
del sol. 

MIRANT LES CONSTEL·LACIONS / Van pas-
sar la nit a 1.900 metres d’altitud, a 
uns 9 graus i amb poques provisions. 
Tenien restes de menjar i alguns dol-
ços, i la beguda va anar a càrrec del 
barranc més pròxim. Però de tot se’n 
pot treure un costat positiu i López 
assenyala que l’episodi li va perme-
tre descobrir una vall per a ell fins 
llavors desconeguda. «Vam tenir llu-
na plena i la nit va ser molt estrella-
da», explica López, que es va entrete-
nir «mirant les constel·lacions».
 El sol va sortir però els excursio-
nistes no van aconseguir trobar el 
camí de tornada, de manera que no 
van tenir més remei que demanar 
ajuda. «No volia mobilitzar el grup 
de rescat, però el meu sentit comú 
em va dir que era el millor», afirma 
López. «El meu error va ser comen-

çar l’excursió tard, ja que vam sor-
tir a les onze del matí. Vam caminar 
nou hores sense parar però, al bai-
xar, se’ns va fer de nit i no vaig pen-
sar en els imprevistos», afegeix.

CÀRREC NO REMUNERAT / La zona del 
rescat forma part de l’espai protegit 
del parc natural de l’Alt Pirineu, el 
més extens de Catalunya, amb gaire-
bé 70.000 hectàrees a les comarques 
del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. Ló-
pez, de 61 anys i jubilat,  ha assumit 
la presidència del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu (càrrec no remunerat i 
de funcions representatives) després 
de donar per finalitzada la seva eta-
pa política, en què va ser alcalde de 
Sort i diputat de CiU al Parlament. 
 El rescat es va produir pocs dies 
després de les millores que ha portat 
a terme la Conselleria d’Interior en 
la senyalització de les rutes de mun-
tanya, mesura que en última instàn-
cia pretén evitar que els excursio-
nistes puguin al·legar desconeixe-
ment i poder així cobrar els rescats, 
segons la normativa en vigor des de 
fa gairebé quatre anys. Fonts dels 
Bombers van descartar ahir multar 
el president del parc i els seus acom-
panyants, ja que van demanar au-
xili per raons justificades i anaven 
ben equipats. «Només es multarà els 
excursionistes imprudents o negli-
gents», van explicar. H
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33 Agustí López.

Un helicòpter dels 
bombers els va 
recollir il·lesos 
l’endemà al matí

OFEGATS AmB BAnDERA VERDA

Campanya per reduir 
la mort de persones 
grans a les platges

La majoria dels 18 
ofegats tenien més de 
60 anys i patien del cor

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El conseller d’Interior, Ramon Espa-
daler, ha anunciat que el seu depar-
tament i el de Salut impulsaran de 
cara a l’estiu que ve una campanya 
informativa centrada en les perso-
nes de més edat per prevenir ofega-
ments a les platges. Com va publi-
car aquest diari el dia 8 passat, Pro-
tecció Civil ha detectat que la gran 
majoria de les persones mortes a les 
platges catalanes els últims estius te-
nien més de 60 anys i patien malal-
ties prèvies, generalment cardiopa-
ties, que les feien més vulnerables. 
En gairebé tots els casos van morir 
quan hi havia bandera verda.
 Aquest patró s’ha confirmat tam-
bé aquest any entre els 18 ofegaments 
que s’han produït fins al dia 17 pas-
sat. Espadaler ha declarat a l’agèn-

cia ACN que en algun d’aquests ca-
sos hi ha hagut «un punt d’impru-
dència», perquè sembla que durant 
les vacances alguns dels morts havi-
en «oblidat» quines eren les seves li-
mitacions. «Treballarem molt seri-
osament, en col·laboració amb Sa-
lut, perquè aquestes persones d’edat 
avançada o amb alguna malaltia si-
guin molt conscients dels riscos», ha 
afirmat.

PRECAUCIONS / Entre el 15 de juny i el 
15 de setembre de l’any passat hi va 
haver 25 ofegaments a les platges ca-
talanes i els responsables d’Interior 
temen que aquest any les xifres pu-
guin ser «lleugerament superiors» si 
en la recta final de l’estiu fa bon 
temps. Els experts de Protecció Civil 
recomanen que les persones grans 
no es posin a l’aigua si se senten ma-
rejades o sufocades després d’haver 
pres el sol o d’haver menjat. En 
aquests casos aconsellen que no es 
banyin i que vagin de seguida a avi-
sar els socorristes. H

Els dos quadros en litigi entre la 
diòcesi de Lleida i la de Barbastre-
Montsó que el Museu de Lleida 
va cedir durant el cap de setma-
na al municipi d’Egea (Osca) ja 
han tornat a la capital del Segrià. 
Un acord entre l’ajuntament del 
nucli ribagorçà i la pinacoteca 
lleidatana ha permès que els ve-
ïns de la localitat aragonesa po-
guessin admirar una altra vega-
da aquests olis del segle XVIII, 
que van estar exposats a l’esglé-
sia durant la celebració de la fes-
ta major. 
 El restaurador del museu, 
Albert Velasco, va explicar ahir 
que les obres van arribar a Lleida 
diumenge a les vuit del vespre. 
Els tècnics les comparen ara amb 
fotos preses abans de la cessió per 
comprovar que no s’hi hagi pro-
duït cap desperfecte. 
 L’advocat aragonès Jorge Es-
pañol va denunciar la cessió per 
«incorrecta, atès que les obres no 
pertanyen al Museu», i va recla-
mar que no es tornessin. L’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, va conside-
rar «molt positiva» l’experiència 
de la cessió temporal i va qualifi-
car les declaracions del lletrat de 
«fonamentalistes». H

ART SACRE

Dos quadros en 
litigi tornen a 
lleida després 
de cedir-los un 
cap de setmana 
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