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FOTO: Bombers 1 Quatre bombers de dotacions terrestres treballant en la extinció de l'incendi a Torrelameu 

Un incendi crema unes 
15/9 hect Orees de bosc 
de ribera a Torrelameu 
Gairebé una quinzena de dotacions de 
Bombers van treballar en l'extinció 
Torrelameu 
CARLA SALAZAR 

Els Bombers de la Generalitat van 
extingir ahir dilluns un incendi de 
vegetació que es va declarar aTo
rrelameu. En aquest sentit, el cos 
d'emergencies va rebre l'avís del 
foca les 13.05 hores, estaria prop 
del riu Noguera Ribagor~ana al 
terme municipal de Torrelameu, 
a la Noguera. En la seva arriba
da, van comprovar que les flames 
cremaven canyes i vegetació en 
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una zona de bosc de ribera. 
Fins al lloc deis fets, s'hi van 

despla~ar 8 dotacions amb co
mandament GRAF i EPAF. Dues 
hores després, el foc encara con
tinuava actiu, motiu pel qual es
taven activats dos mitjans aeris al 
dispositiu d'extinció de l'incendi, 
els quals eren dues avionetes de 
vigilancia i d'atac. 

El foc es va donar per estabi
litzat a les 16.30 hores, pero les 
avionetes van seguir al lloc, junt 
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amb 12 mitjans terrestres, su
mant un total de 14 dotacions. 

A les 19.00 hores, els Bombers 
continuaven treballant en l'incen
di, els avions es van retirar i van 
seguir al lloc 7 dotacions terres
tres. Una hora després, encara no 
havien apagat el foc totalment. 

Segons dades provisionals 
deis Agents Rurals, el foc va cre
mar una superficie aproximada 
de 15,91 hectarees de, sobretot, 
base de ribera. 
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FOTO: Bombers 1 La casa d'Aisamora afectada per l'incendi 

Un incendi crema dos pisos 
d'un habitatge d' Alsamora 
Els Bombers van apagar ahir un 
incendi en un habitatge del nu
cli d'Aisamora, a Sant Esteve de 
la Sarga. A les 08.39 hores van 
rebre l'avís i van dirigir-se allloc. 

La Se u d' U rgell 
aculll' alumnat 
nouvingut i les 
seves famnies 
En el marc del Pla Educatiu 
d'Entorn de I'Ajuntament de 
la Seu d'Urgell es va celebrar 
una jornada d'acollida i ben
vinguda a l'alumnat nouvingut 
durant el curs escolar 2021-
2022, així coma les seves res
pectives famílies. L'objectiu 
d'aquesta activitat és afavorir 
la inclusió deis alumnes i famí
lies nouvinguts a la ciutat. 

Va cremar la planta baixa i la pri
mera, i va haver-hi un coHapse 
parcial entre plantes on van ha
ver de fer un apuntalament. El 
foc no va causar cap ferit. 

Ferit greu en una 
col·lisió entre dos 
cotxes a Torrebesses 

La carretera C-12, al seu pas 
pel terme municipal de Torre
besses, va registrar ahir al matí 
una col· lisió entre dos turismes. 
Emergencies va ser informada 
del sinistre a les 11.45 hores i es 
va activar el corresponent pro
toco!. L'accident es va produir al 
punt quilometric 116,5. El SEM 
va traslladar un home ferit greu 
a !'hospital Arnau de Vilanova, 
també van atendre una persona 
que va resultar ferida lleu. 

Els Bombers de la Generalitat apaguen un 
foc de hose als marges del riu Segre, a Soses 
Els Bombers de la Generalitat van treballar ah ir en un incendi de base 
als marges del riu Segre, a Soses. El cos va rebre l'avís a les 16.47 ho
res i es van despla~ar allloc amb 2 mitja()S aeris i 6 terrestres. A les 
19.00 van estabilitzar el foc i van seguir amb 7 dotacions. L'incendi va 
afectar bastant extensió, pero no va cremar amb intensitat. 
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La DIMECRES 11 DE MAIG DE 2022 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficmas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lle1da, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

VIDA SOCIAL 

Concert de corals lleidatanes a Agramunt 
El Teatre Casal Agramunti va acollir el passat diumenge el 48e Juguem Cantant de les Terres de 
Ponent del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya en que un centenar d'infants van oferir un 
concert conjunt. 

El Tremp es proclama campió de lliga 
Els jngadors i cos tecnic del Club Futbol Tremp celebren, juntament amb els seus aficionats, que s'han 
proclamat campions de lliga de forma matematica. Enhorabona!! 

Juneda celebra el tercer Trofeu Vila 
El municipi de les Garrigues va acollir diumenge la tercera edició del Trofeu Vila de Juneda, que va 
comptar amb una molt bona participació. Enhorabona a les guanyadores! 

Aitona acull el Campionat 
d'Espanya de Balls de Saló 
Més de 250 parelles, dues d'elles lleidatanes, van participar el cap de 
setmana en la segona prova puntuable del Campionat d'Espanya de 
Balls de Saló celebrada a Aitona. 

"Muchas felicidades míster 
chic ano'~ 
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