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Troben un dipòsit il·legal 
d/ amiant al costat d/una 
nau industrial de Tremp 
La Guàrdia Civil va localitzar material 
"deteriorat" que considera tòxic 

FOTO: Guàrdia Civd I Una part del material d'amiant abocat al voltant d'una nau industrial 

D'entre la multitud 
de deixalles, es van 
comptabilitzar fins a 150 
plaques de diferents mides, 
a més de diversos dipòsits i 
tubs de fibrociment. 

Tremp 
ACN 

Agents del Servei de Protecció de 
la Natura (Seprona) de la Guàr
dia Civil han localitzat un dipòsit 
incontrolat d'amiant als voltants 
d'una nau industrial abandonada 
situada als afores de Tremp. La 
troballa es va produir a finals de 
setembre i el material era acces-

Sort i el Pont de 
Suert incorporen 
nous camions 
de Bombers 
Els parcs de Sort 1 el Pont de Suert 
han incorporat aquesta setmana 
nous camions de Bombers a la 
seva flota de vehicles. Es tracta 
de Bombes Rurals Pesants (BRP). 
A banda de l'arribada en aquests 
dos parcs lleidatans, també s'han 
incorporat més vehicles a altres 
territoris de Catalunya, com per 
exemple Ripoll, Soses o Tortosa. 

sible per tothom, ja que la major 
part del recinte estava sense tan
car. 

D'entre la multitud de deixa
lles, es van comptabilitzar fins a 
150 plaques de diferents mides, 
a més de diversos dipòsits i tubs 
de fibrociment. El material estava 
desgastat o fracturat i es trobava 
a la intempèrie i a pocs metres 
d'una estació de servei, diversos 
habitatges i comerços, fet suposa 
un greu risc per al medi ambient 
i la salut. 

Per tot plegat, es va aixecar 
una acta d'infracció administra
tiva. La finca és propietat d'una 

empresa amb domicili social a 
Barcelona i els agents del Sepro
na van enviar l'acta a l'Agència de 
Residus de Catalunya. 

A més, pocs dies abans, també 
es va localitzar un mur d'uns vint 
metres de longitud fet amb pla
ques de fibrociment amb amiant 
tiraf en una finca rústica situada 
al polígon industrial de les Vals de 
Valira (Alt Urgell). En aquest cas, 
es va alertar a l'autoritat compe
tent per a què fos retirat de for
ma immediata, tenint en compte 
que es tracta d'un residu perillós 
per a la salut de les persones que 
s'hi apropen. 

FOTO: @bombersc.cr Imatge dels nous camions dels Bombers 

FOTO: @pompiers_aran I Efectius dels Pompièrs durant el rescat 

Rescaten una boletaire a 
Montferrer i Castellbò i un 
ciclista ferit a la Va.l d/ Aran 
Els Bombers de la Generali
tat van rescatar ahir una dona 
de 75 anys que s'havia perdut 
mentre estava recollint bolets 
amb el seu marit a Montferrer 
i Castellbò, Els fets van passar a 
les 15.43 hores i fins al lloc dels 
fets es van activar sis dotacions 
terrestres i un helicòpter dels 
Bombers per procedir a la re
cerca de la dona. Una hora més 
tard, cap a les 16.43 hores, es va 

Dos ferits lleus 
i un il·lès en 
un accident 
a Camarasa 
Dues persones van resultar 
ahir ferides de caràcter lleu i 
una altra va sortir il·lesa en un 
accident de trànsit a la C-13, a 
Camarasa. Els fets van passar 
a les 17.37 hores, quan un ve
hicle va sortir de la carretera al 
quilòmetre 45. Un dels ferits 
va ser traslladat al cap i a cau
sa de l'accident es va habilitar 
un pas alternatiu. 

trobar la dona. Segons van expli
car els Bombers, la dona estava 
desorientada, però il·lesa. 

Per una altra banda, els Pom
pièrs d'Aran van rescatar un ci
cl ista que es va accidentar a la 
Val d'Aran. Segons les mateixes 
fonts, va caure mentre realitzava 
un descens a la zona d'Enduro
mies. Una ambulància es va en
carregar de fer el trasllat a l'Espí
tau d'Aran. 

Un incendi agrícola 
crema 20 cm dè 
marges a Balaguer 

Un incendi de vegetació agríco
la va cremar.ahir 20 centímetres 
de marges a Balaguer. Els serveis 
d'emergència van rebre l'avís a 
les 16.40 hores i fins al lloc dels 
fets es van activar dues dota
cions dels Bombers de la Gene
ralitat per treballar en l'extinció 
del foc. 

Finalment, només van haver 
d'acabar de remullar la zona, ja 
que quan van arribar l'incendi 
estava pràcticament apagat. 

Ferit greu en caure mentre practicava 
parapent al Parc Astronòmic del Montsec 
Un home de nacionalitat alemanya va patir ahir un accident mentre 
practicava parapent al Parc Astronòmic del Montsec. Emergències va 
rebre l'avís a les 17.09 hores i es va activar una dotació terrestre i un 
helicòpter per fer el rescat de l'home, que es va fer amb una grua. La 
víctima va ser traslladada en estat greu a l'Arnau de Vilanova. 
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