
Una jove de 17 anys veïna de 
Barcelona va resultar ferida 
menys greu ahir després de cau-
re al barranc Berròs, a la Guin-
gueta d’Àneu. Els Bombers de 
la Generalitat van rebre l’avís al 
voltant de les 11.45 hores i tres 
Sﾗデ;Iｷﾗﾐゲ Wゲ ┗;ﾐ SWゲヮﾉ;N;ヴ gﾐゲ 
el lloc per procedir al rescat. La 
jove va ser traslladada en heli-

còpter a l’Hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida amb politrau-
ﾏ;ピゲﾏWゲく 

D’altra banda, una dotació 
dels Bombers de Balaguer i dos 
Agents Rurals es van desplaçar 
a Alòs de Balaguer on una dona 
havia alertat que es trovaba des-
ﾗヴｷWﾐデ;S; ｷ I;ﾐゲ;S;く Eﾉゲ WaWIピ┌ゲ 
la van localitzar sana i estàlvia. 

Ferida amb politraumatismes 
una jove de 17 anys al caure en 
un barranc a la Guingueta d’Àneu

L’incendi es va propagar al 
voltant de les 4.00 hores i va 
cremar cartrons i fustes que 
es trobaven en un racó del 
magatzem.

Lleida
AGRAMUNT 

Un incendi, originat per causes 
que es desconeixen, va cremar la 
ﾏ;ピﾐ;S; Sげ;ｴｷヴ a┌ゲデWゲ ｷ I;ヴデヴﾗﾐゲ 
en un magatzem a la localitat 
d’Agramunt. Els Bombers de la 
Generalitat van rebre l’avís del foc 
a les 4.00 hores i tres dotacions 
s’hi van desplaçar per treballar 
Wﾐ ﾉげW┝ピﾐIｷﾙ SW ﾉWゲ ｡;ﾏWゲく SW-
gons la informació facilitada pels 
Bombers, els tres vehicles que hi 
havia aparcats al magatzem, ubi-
cat al carrer Pau Claris de la loca-
litat, no es van veure afectats pel 
foc, així com tampoc hi va haver 

danys personals. Es tracta d’un 
magatzem ubicat als baixos d’una 
I;ゲ; ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴく Eゲ SWゲIﾗﾐWｷ┝Wﾐ 
les caues per les quals es va ori-
ｪｷﾐ;ヴ ﾉげｷﾐIWﾐSｷく Eﾉゲ WaWIピ┌ゲ SWﾉゲ 

Bombers que es van desplaçar 
gﾐゲ ;ﾉ ﾉﾉﾗIが WﾐデヴW Wﾉゲ ケ┌;ﾉゲ デ;ﾏHY 
hi havia els Bombers voluntaris 
d’Agramunt, van poder sufocar el 
foc en poca estona. 

FOTO: Bombers Agramunt / Eﾐ ﾉげW┝ピﾐIｷﾙ SWﾉ aﾗI ┗;ﾐ デヴWH;ﾉﾉ;ヴ ン Sﾗデ;Iｷﾗﾐゲ

Els Bombers apaguen un 
ｷﾐIWﾐSｷ SW ﾏ;ピﾐ;S; Wﾐ    
un magatzem d’Agramunt 
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PRESENTEN UN TALLER PER DETECTAR L’ABÚS SEXUAL INFANTIL ADREÇAT A  
professionals i famílies. El Centre de psicologia i psquiatria Orum Center i el Centre de 
DWゲWﾐ┗ﾗﾉ┌ヮ;ﾏWﾐデ Iﾐa;ﾐピﾉ ｷ AデWﾐIｷﾙ PヴWIﾗN SWﾉ SWｪヴｷ< ｴ;ﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷデ┣;デ Wﾉ デ;ﾉﾉWヴ Parlar de l’abús 

sexual. Eゲ ヮヴWゲWﾐデ;ヴ< デ;ﾏHY Wﾉ IﾗﾐデW L’ombra de la Claraが SW ﾉ; ヮゲｷIﾘﾉﾗｪ; EﾉｷゲWﾐS; P;ゲI┌;ﾉが ケ┌W 
ゲWヴ< ﾉげWﾐI;ヴヴWｪ;S; Sげｷﾏヮ;ヴピヴ ﾉ; ゲWゲゲｷﾙ Wﾉ ヮヴﾗヮWヴ Sｷ┗WﾐSヴWゲ ;ﾉ CWﾐデヴW C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ IHWヴI;ﾃ; LﾉWｷS;く 

L’església parroquial de Mo-
llerussa es va omplir ahir al ma-
プ ヮWヴ ヴWデヴW Wﾉ S;ヴヴWヴ Iﾗﾏｷ;デ ; 
Mｷケ┌Wﾉ Pﾗﾉﾗ Sｷﾉ┗WゲデヴWが Iヴﾗﾐｷゲデ; 
ﾗgIｷ;ﾉ SW ﾉ; Iｷ┌デ;デ ｷ ヮWヴｷﾗSｷゲデ; 
i col·laborador de LA MAÑA-
NA, on va escriure durant 70 
anys. En el funeral es van po-
SWヴ WゲIﾗﾉデ;ヴ Wﾉゲ デWゲピﾏﾗﾐｷゲ SW 
l’alcalde de Mollerussa, Marc 
Sﾗﾉゲﾗﾐ;が ｷ ;ﾏｷIゲ SW デﾗデ; ﾉ; ┗ｷS;が 
com Josep Maria Pujol o Josep 
Maria Ezquer, entre d’altres. 
Tanmateix, Polo –que tenia 90 
anys– deixa com a llegat el seu 
arxiu personal, on té detallat 
tot el que ha succeït a la capital 
del Pla d’Urgell, especialment 
S┌ヴ;ﾐデ ﾉWゲ ┎ﾉピﾏWゲ ゲWデ SXI;SWゲく 

Emotiu comiat 
a Miquel Polo, 
periodista i 
cronista oicial 
de Mollerussa

L; SﾗIデﾗヴ; EﾉWﾐ; NWｷヴ; SWｪ┌ﾐ-
do, presidenta de l’associació 
VｷﾗﾉXﾐIｷ;Sデﾗヮ SW LﾉWｷS;が ｴ; ヴW-
but el reconeixement de la Me-
dalla d’Or del Fòrum Europa 

2001. El reconeixement li va ser 
concedit el passat divendres en 
el transcurs d’un sopar amb mo-
ピ┌ SWﾉ XX Aﾐｷ┗Wヴゲ;ヴｷ SWﾉ Fﾘヴ┌ﾏ 
Europa 2001. 

Elena Neira rep la Medalla 

d’Or del Fòrum Europa 2001 

FOTO: L.M./ Neira es la presidenta de l’associació ViolènciaStop 

Eﾉゲ デヴWゲ ┗WｴｷIﾉWゲ ケ┌W ｴｷ ｴ;┗ｷ; ;ヮ;ヴI;デゲ  
ﾐﾗ Wゲ ┗W┌Wﾐ ;aWIデ;デゲ ヮWヴ ﾉWゲ ｡;ﾏWゲ 


