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Rescatada una 
veïna de Verdú 
atrapada en  
un incendi
Curtcircuit en un bar 
de la plaça Major

SUCCESSOS EMERGÈNCIES

Efectius de bombers poc després de sufocar el foc al bar del centre de la localitat.

SEGRE TÀRREGA
❘ VERDÚ ❘ Els bombers van rescatar 
ahir una veïna de Verdú que va 
quedar atrapada en un incendi 
en un bar del centre d’aques-
ta localitat. El foc hauria estat 
provocat per un curtcircuit i cap 
dels clients que eren a l’interior 
del local van resultar ferits. 

La propietària, que estava 
descansant al primer pis, es va 
quedar atrapada a la terrassa 
de la part posterior de l’edifici, 
per la qual cosa la van haver de 
rescatar amb un camió escala. 
Els serveis d’emergències van 
rebre l’avís a les 15.52 hores i 
fins al lloc es van desplaçar set 
dotacions dels bombers, dos am-
bulàncies del SEM i una patrulla 
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dels Mossos d’Esquadra. Fonts 
pròximes van explicar que les 
flames van cremar el quadre 
d’electricitat de les màquines 
de la cafetera i la barra, així com 
el congelador i la nevera. Dos 

persones van haver de ser ateses 
al lloc dels fets per inhalació de 
fum i ansietat. 

Per tal de poder treballar amb 
seguretat, els Bombers van ta-
llar l’accés de la plaça Major al 

castell i part de plaça. Aquest 
succés va despertar una gran 
expectació entre els veïns, 
que alertats pel fum es van 
amuntegar darrere el cordó de 
seguretat.

Les explosions es van portar a terme al migdia i van tenir poca afectació al trànsit de la C-14.

C. SANS

C.SANS
❘ ORGANYÀ ❘ Una empresa especi-
alitzada en explosius va iniciar 
ahir les voladures de prova prè-
vies a la perforació del túnel de 
Tres Ponts, a la carretera C-14 
al seu pas pel municipi d’Orga-
nyà. Les maniobres, que es van 
concentrar a la boca sud, la més 
pròxima a la població, van ser-
vir per observar com responia 
la roca de la muntanya als mo-

viments sísmics abans de l’ini-
ci de l’excavació. Per fer-ho va 
ser necessari tallar el trànsit de 
vehicles en els dos sentits de la 
marxa, que va començar a les 
14.30 hores i que es va prolon-
gar poc més de quinze minuts, 
de manera que les retencions no 
van ser destacades. La prova sís-
mica va transcórrer “sense cap 
incidència”, segons van apuntar 
fonts properes als treballs. 

Fins al lloc es van desplaçar 
també tècnics de l’Institut Car-
togràfic de Catalunya, que van 
instal·lar un sismògraf abans 
d’iniciar les voladures, la qual 
cosa servirà per fer un segui-
ment del comportament del te-
rreny després de les maniobres 
d’ahir. En total, van realitzar 
una seqüència de deu detona-
cions controlades de diferent 
intensitat.

Comencen les voladures per 
excavar el túnel de Tres Ponts
Detonacions controlades que obliguen a tallar el trànsit

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

LES CLAUS

Perforació
z S’ha iniciat la perforació 
del paraigua previ a l’ini-
ci de l’excavació a la boca 
nord que serveix per ga-
rantir l’estabilització de 
l’entrada de la volta de la 
galeria.

El projecte
z La reforma d’aquest tram 
de la C-14 durarà tren-
ta-sis mesos i costarà tren-
ta-cinc milions d’euros. Si 
bé l’actuació principal serà 
la construcció del túnel, la 
resta de la calçada s’ampli-
arà fins als 10 m d’ample, i 
tindrà dos carrils.

Les Borges canvia  
la plaça Constitució 
per l’1 d’Octubre

URBANISME

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’ajun-
tament de les Borges Blan-
ques ha ratificat el canvi 
de denominació de la plaça 
Constitució per plaça de l’1 
d’Octubre. El mes de març 
el consistori va debatre en 
un ple municipal modificar 
aquesta nomenclatura i des-
prés del termini d’exposició 
pública i de no haver rebut 
al·legacions ni reclamacions, 
es dóna per aprovat aquest 
canvi de nom.

Demanen que 
s’avanci l’acollida de 
refugiats a la seu

MOCIONS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ ERC a l’ajun-
tament de la Seu ha dema-
nat que s’avancin els tràmits 
per donar acollida a refugiats 
procedents de conflictes bèl-
lics i la implicació de l’ajun-
tament i sol·licita la inscrip-
ció de la Seu a l’inventari 
de recursos per a persones 
refugiades del departament 
de Treball, per ser munici-
pi acollidor d’una família 
refugiada.

Actes per celebrar  
el Dia Mundial del 
Medi Ambient

MEDI AMBIENT

❘ LLEIDA ❘ Des d’avui i fins diu-
menge hi ha previstos actes 
a Lleida per celebrar el Dia 
Mundial del Medi Ambient. 
La iniciativa Let’s Clean 
Up Europe convida la ciu-
tadania a netejar espais na-
turals de forma voluntària 
amb l’objectiu de sensibi-
litzar-la pel que fa a l’abast 
dels abocaments incontrolats 
i promoure canvis d’hàbits i 
comportaments.

El barb roig amenaça  
les plantes dels  
llacs pirinencs

FAUNA

❘ LA GUINGUETA ❘ Un informe del 
Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes, elaborat en el marc 
del projecte Life Limnopi-
rineus, ha constatat l’afec-
tació en l’ecosistema del 
barb roig, un peix utilitzat 
il·legalment per a la pesca 
de truites de riu. L’espècie 
amenaça les plantes subaquà-
tiques que afavoreixen el bon 
estat ecològic dels llacs d’alta 
muntanya.


