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LLEIDA I COMARQUES | pàg. 12
La Fuliola diu adéu després de quaranta 
anys a les Festes del Segar i el Batre per  
la falta de relleu generacional

1,30 €

ESPORTS | pàg. 16
Griezmann assegura en la seua 
presentació com a nou jugador del 
Barça que demanarà “perdó” al camp

Una col·lisió a Ponts entre 
dos autocars a la carretera 
C-14 se salda amb 18 ferits
Causes || Un dels dos 
s’hauria quedat sense frens 
i va impactar contra l’altre 
en una rotonda dels afores

Viatgers || Els dos vehicles 
transportaven un centenar 
de persones que tornaven a 
Madrid i a Barcelona

Trànsit || L’accident, que 
va passar poc abans de 
les 17.00 h, va provocar 
retencions de fins a 2 km

MAITE MONNÉ

Els dos vehicles implicats en l’accident a la rotonda en la qual van col·lidir.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3

RÈCORD DE PISCINES PARTICIPANTS A PONENT EN EL MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

MAGDALENA ALTISENT

LLEIDA I COMARQUES ❘ 7

Entrevista
Josep Pallàs / BOMBER

LLEIDA I COMARQUES ❘ 8

ACN

«Després d’Horta queda 
clar que no hem d’assumir 
segons quins riscos»

Un jove de 20 anys de Fraga va 
morir dissabte després de llan-
çar-se a l’aigua des de la cascada 
de Pedrosa de Tobalina, a Bur-
gos, amb una altura de 12 m. La 
víctima hauria pogut rebre un 
cop o bé va quedar atrapada en 
alguna roca sota l’aigua.

Mor un jove de 20 anys 
de Fraga al saltar 
d’una cascada de 
dotze metres a Burgos

LLEIDA I COMARQUES ❘ 11
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L’Espai Guinovart celebra 25 anys amb la 
mirada posada en la internacionalització

ART EFEMÈRIDE

L’acte central de l’efemèride va tenir lloc dissabte a la nit.

SEGRE TÀRREGA
❘ AGRAMUNT ❘ L’Espai Guinovart 
d’Agramunt va culminar ahir 
al migdia la celebració del 25 
aniversari, que va començar 
dissabte a les 12.00 hores amb 
una marató artisticocol·lectiva 
de 24 hores de durada. L’acte 
central va tenir lloc dissabte a 
la nit, Trans-lúcid Guino, que va 
consistir en una acció pictòrica a 
la façana de l’Espai Guinovart, 
a càrrec de l’artista Pep Camps, 
que va comptar també amb la 

col·laboració d’altres creadors. 
Prèviament la companyia lo-
cal Teatredetics va oferir una 
cercavila i la president de l’Es-
pai Guinovart i filla de l’artis-
ta, Maria Guinovart, va desta-
car que “després de vint-i-cinc 
anys, l’objectiu és ara interna-
cionalitzar l’obra de Guinovart, 
d’Agramunt al món”. Per la seua 
part, l’alcalde, Bernat Solé, va 
dir que aquesta iniciativa lliga 
a la perfecció amb el concepte 
que Guinovart tenia d’aquest 

espai, “ell concebia l’art com 
una expressió totalment dinà-
mica, de manera que quan se li 
va plantejar aquest espai, va dir 
que no volia que fos un museu 
sinó que un lloc en què passes-
sin moltes coses, i el que passa 
avui aquí és precisament aquest 
dinamisme de diferents expres-
sions artístiques”. La proposta 
es va centrar en la improvisació 
i va comptar amb la participació 
d’una vintena d’artistes i enti-
tats del territori.

SEGRE TÀRREGA

J. GRAU / L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ Diumenge que ve es 
compliran deu anys de la mort 
de cinc bombers lleidatans a 
Horta de Sant Joan i el cas enca-
ra no ha arribat a judici. Els dos 
piròmans confessos, Lorenzo 
Forner i Juan Antonio Paz, no 
s’asseuran al banc dels acusats 
de l’Audiència de Tarragona fins 
com a mínim l’any que ve, se-
gons han apuntat fonts judicials. 
La raó és la complicada instruc-
ció del cas, en bona part a causa 
de la defensa dels dos piròmans, 
que ha presentat molts recursos 
per allargar-la. La jugada li pot 
sortir redona a aquesta part per-
què té la intenció de demanar 
una important reducció de la 
pena quan se celebri el judici 
i al·legui, precisament, la dila-
ció en la instrucció. Una dilació 
que ha provocat ella mateixa, i 
que pot comportar fins a cator-
ze anys menys en la condemna. 
La Fiscalia demana dinou anys 
de presó per cinc delictes d’ho-
micidi i un altre de lesions per 
imprudència, juntament amb 
un altre d’incendi forestal. El 
cas es podria saldar amb una 
condemna de només cinc anys 
per conformitat si es redueix la 
pena en dos graus a causa de la 
dilació judicial.

Jutjat popular
Com ja va avançar aquest di-

ari, fonts judicials consideren 
que la instrucció es demorarà 
molt encara perquè el Tribunal 
Suprem va ordenar que el cas 
l’ha de jutjar un tribunal po-
pular i no un de professional, 
cosa que comporta que s’han 
de tramitar de nou totes les di-
ligències en un jutjat petit com 
el de Gandesa, que té molt pocs 
mitjans per portar a terme un 
treball ingent com el que li cau 
al damunt.

Josep Pallàs, durant l’entrevista concedida a l’agència ACN.

ÀLEX RECOLONS7ACN

TRIBUNALS TRAGÈDIA

La mort de cinc bombers lleidatans a Horta 
de Sant Joan, sense judici deu anys després
Es compleixen diumenge que ve i els dos piròmans confessos no s’asseuran a la banqueta fins 
com a mínim l’any que ve || La dilació judicial pot estalviar-los catorze anys de presó

■ L’únic bomber dels Graf 
de Lleida que va sobreviure 
a l’atrapament mortal de l’in-
cendi d’Horta, Josep Pallàs, 
de la Pobla de Segur, creu que 
aquella tragèdia ha servit al 
cos per aprendre lliçons en 
l’extinció de grans focs al bosc, 
però també considera que en-
cara falta més conscienciació 
social i política per intentar 
evitar els grans incendis. 

Dos de les principals lliçons 
que n’han extret deu anys 
després d’aquelles morts són 
que els bombers no ho po-
den salvar tot quan un gran 
foc és descontrolat i també 

que el màxim responsable de 
l’operatiu, Delta Zero, ja no 
té tanta responsabilitat, sinó 
que aquestes responsabilitats 
estan més compartides. Ara 
s’actua amb una “estratègia 
més planificada” i els Graf a 
peu de foc ja no actuen de for-
ma tan autònoma.

En una entrevista a l’agèn-
cia ACN gairebé deu anys 
després dels fets, Pallàs ex-
plica que abans els Graf que 
actuaven davant de les flames 
tenien molta més responsabi-
litat. “Ara les responsabilitats 
queden més repartides, no tot 
depèn de Delta Zero, que ha-
via d’afrontar molts dubtes, 
preguntes i responsabilitat; ara 
la cosa és més delegada, oberta 
i repartida, i no recau només 
la responsabilitat en el bom-
ber que està a primera línia de 
foc”, detalla. “S’aborden més 
els incendis no només amb una 
maniobra concreta –de Graf– 

sinó amb una tàctica i estratè-
gia més planificada”, afegeix 
aquest bomber.

Més consciència
En el mateix sentit, ja fa 

anys que “s’ha guanyat la 
consciència” pública que els 
bombers no poden arriscar-se 
davant de segons quins focs. 
Posa l’exemple de l’incendi 
de Tivissa (la Ribera d’Ebre) 
que l’any 2014 va cremar 840 
hectàrees. A la nit, quan els 
mitjans aeris no podien actuar, 
els Graf es van retirar per l’alt 
risc que hi podia haver per la 
seua seguretat.

Pallàs: “La responsabilitat no recau només en el bomber a peu de foc”

SUPERVIVENT
L’únic supervivent explica 
que ara es té clar que no 
s’ha d’assumir segons 
quins riscos

LES VÍCTIMES

Morts
❚ Els bombers Ramon Espinet, 
Jaume Arpa, Pau Costa, Jordi 
Moré i David Duaigües, tots ells 
membres del Grup d’Actuacions 
Forestals (Graf) de Lleida, van 
morir el 21 de juliol del 2009 en 
l’infern en què es va convertir 
l’incendi d’Horta de Sant Joan, 
a la Terra Alta, en el qual esta-
ven treballant.

Supervivent
❚ Amb ells anava Josep Pallàs, 
de la Pobla de Segur i també 
membre del Graf de Lleida, 
que va resultar greument ferit i 
va ser l’únic del grup que es va 
salvar.

Atrapats
❚ Les víctimes estaven perime-
trant l’incendi per portar una 
línia d’aigua. De sobte, el foc es 
va reprendre en cinc punts i els 
va atrapar.
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REDACCIÓ
❘ BURGOS ❘ Un jove de vint anys de 
Fraga va morir dissabte després 
de llançar-se a l’aigua des de la 
cascada de Pedrosa de Tobalina, 
a Burgos. La Guàrdia Civil va 
rebre l’avís a les 12.50 hores, a 
través del 112, en què alerta-
va que un jove s’havia llançat 
a l’aigua des de dalt de la cas-
cada, amb una altura de dotze 
metres, que forma el riu Jarea al 
seu pas per la localitat burgalesa 
i no havia sortit a la superfície. 
El jove, que estava estudiant a 
Burgos, havia anat a la zona en 
companyia d’uns amics per pas-
sar uns dies de vacances. Fins al 
lloc es van desplaçar efectius de 
la Guàrdia Civil de Burgos, dels 
Bombers i d’Emergències Sani-
tàries, que també van activar 
un helicòpter. Tanmateix, els 
efectius d’emergències van tar-
dar hores a poder localitzar el 
cos del jove a causa que l’aigua 
del riu era tèrbola i fosca i que 
el curs del Jarea té una profun-
ditat d’uns deu metres. 

Rescat
El rescat es va deixar a càrrec 

dels bussejadors de la Guàrdia 
Civil, que van iniciar els treballs 
per rastrejar el fons del riu i pro-
var de localitzar el cos, que van 
trobar a les 18.30 hores. Per la 
seua banda, els agents van acor-
donar la zona i van vigilar les 
vies d’accés per impedir l’entra-

da de turistes, ja que és una zo-
na molt freqüentada en aquesta 
època de l’any.

Encara que es desconeixen 
les causes del succés, mitjans de 
comunicació de la zona van as-
senyalar que no es descarta que 
el jove morís ofegat al no poder 
sortir de l’aigua després de que-
dar-se atrapat amb una pedra. 
També apuntaven que una altra 

hipòtesi que s’estudia és que la 
víctima rebés un cop contra al-
guna roca sota l’aigua que el dei-
xés inconscient. Es tracta de la 
segona víctima mortal a la cas-
cada de Pedrosa de Tobalina en 
el que va d’any. L’1 de juny pas-
sat també va morir-hi un home, 
de 48 anys, que va patir un tall 
de digestió mentre es banyava. 
A més, l’any passat, segons van 

informar els mitjans de la zona, 
també es va registrar un ferit a 
la mateixa zona, un altre jove 
que es va llançar des de dalt de 
la cascada. El succés va revifar 
la polèmica sobre les mesures de 
seguretat d’aquest indret, ja que 
està prohibit llançar-se des de 
la cascada, que té una caiguda 
de dotze metres d’altura, però 
no banyar-s’hi.

Els bussejadors de la Guàrdia Civil van localitzar el cos sense vida del jove dissabte a la tarda.

GUÀRDIA CIVIL

Mor un jove de vint anys de Fraga  
al saltar d’una cascada a Burgos
La víctima, que passava el dia amb uns amics, va morir ofegada al no poder sortir 
de l’aigua || Podria haver-se atrapat amb una pedra o colpejar-se amb una roca

SUCCESSOS EMERGÈNCIES

Comencen les obres 
al carrer Sant Martí

URBANISME

❘ LLEIDA ❘ La Paeria comença-
rà avui les obres del carrer 
Sant Martí que obligaran a 
tallar el tram entre el carrer 
Camp de Mart i l’avinguda 
Prat de la Riba al voltant de 
quatre mesos, fins a finals de 
novembre.

Es cremen 400 quilos 
de palla al Jussà

INCENDIS

❘ CONCA DE DALT ❘ Un incendi en 
un paller va calcinar ahir 
entre 300 i 400 quilos de 
palla en una finca de Conca 
de Dalt. El foc es va originar 
dissabte i ahir es va revifar. 
Els Bombers van activar fins 
a una desena de dotacions.

Renfe cancel·la 320 
trens avui per la 
vaga de CCOO

TRANSPORTS

❘ MADRID ❘ Renfe ha cancel·lat 
320 trens dels programats 
per avui, 107 dels quals de 
AVE i Llarga Distància, cosa 
que situa els serveis mínims 
en el 72%, davant de la vaga 
convocada per CCOO per a 
aquesta jornada que coinci-
deix amb la segona fase de 
l’operació sortida de les va-
cances d’estiu. Rodalies Ca-
talunya presentarà el servei 
en un 66% en hora punta i la 
resta serà del 33%.
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l’ascensorprivat
Un dia fresc  
per al Mulla’t
Acostumats com es-
tem a uns dies de ca-
lor sufocant, ahir, dia 
en què se celebrava 
el Mulla’t, va baixar 
la temperatura i ja 
no era tan desitjable 
fer un capbussó. Així 
que a alguns dels que 
van assistir a l’acte 
central d’aquesta ini-
ciativa solidària a les 
piscines d’Almenar 
els va costar una mi-
ca tirar-se a l’aigua i 
d’altres van optar per 
mullar-se només els 
peus. Però tots van 
col·laborar amb la 
campanya.

Un “sí, vull” a  
la Transsegre
Entre els centenars 
de mariners que van 
participar en la Trans-
segre solcant el riu, hi 
havia una parella de 
nuvis que es van ca-
sar ahir i que no van 
dubtar a fer-se un 
petó dedicat a tots 
els espectadors del 
descens. L’speaker de 
la prova no va dubtar 
a afirmar que era el 
millor lloc per a un 
casament.

És la directora de 
Lleida de la Fundació 
Esclerosi Múltiple, 
que ahir va organitzar 
amb gran èxit una no-
va edició del Mulla’t 
per recaptar fons.

Mònica Nieves

La nostra solidaritat 
amb aquest bomber 
lleidatà que va sobre-
viure a la tragèdia 
d’Horta de Sant Joan 
de fa 10 anys, encara 
pendent de judici.

Josep Pallàs

Felicitem l’Associa-
ció de les Festes del 
Segar i el Batre de la 
Fuliola, que presideix, 
per la promoció que 
ha fet dels treballs del 
camp durant 40 anys.

Oriol Farré

Baixa la secretària 
d’Estat en funcions 
per a la Igualtat, l’or-
ganisme de la qual 
ha de reforçar la 
lluita per evitar les 
agressions a dones.

Soledad Murillo

La Transsegre 
arriba a bon port
La segona i última jor-
nada de la Transsegre 
va concloure amb l’arri-
bada a Balaguer de les 
gairebé 250 embarcaci-
ons que, a diferència de 
dissabte, ahir van agafar 
més velocitat. La festa va 
superar en participants 
l’edició passada.

ACN

Durant la Guerra Civil, un dels 
grans mecenes del nostre dissor-
tat país, Rafael Patxot, va patir 
un doble ultratge. Dues violèn-

cies, la revolucionària i la feixista, que, 
finalment, el van obligar a expatriar-se 
per salvar la seva vida i la de la seva famí-
lia. D’una banda, perseguit com a home 
acabalat i cristià i, per l’altra, per catala-
nista fins al moll de l’os. Doblement per-
seguit, doblement violentat, doblement 
espoliat. És allò que la història anomena 
“dues invasions” de Catalunya, trobar-se 
entre dos focs com a catalans fidels a la 
Pàtria, a la llibertat i al cristianisme. En 
el seu volum de memòries que va publicar 
a Suïssa, d’on ja no va tornar: Guaitant 
enrera: Adéu a Catalunya. Fulls de la 
vida d’un octogenari, situa feixistes i co-
munistes/anarquistes en un mateix costat 
de la balança perquè, en la lluita contra 
les essències del catalanisme, “uns i altres 
eren companys d’ofici”. Un país com el nostre, desorientat 
per tants anys de sotmetiment, sempre s’ha mostrat pro-
fundament desagraït amb les persones que han invertit 
una gran part del seu patrimoni personal a favor de la 
cultura, a través del patrocini i del mecenatge. Homes 
com Patxot no tenen dedicat ni un miserable carreró a 

Catalunya (llevat del seu poble natal), 
mentre que a la cantant Rosalía estan a 
punt de fer-la heroïna nacional perquè, és 
clar, en aquest país malalt i acomplexat, 
es veu que és obligat agrair a aquells que, 
de tant en tant, ens llencen rosegons de 
pa sec. I als que piquen pedra dia rere 
dia que callin perquè són les rosalies de 
torn les que defensen la llengua, “cum-
pleanys” inclòs. De gent generosa amb els 
seus diners n’hi ha hagut ben poca. De fet 
es poden comptar amb els dits d’una mà. 
Cambó, Francesc Cambó, el Cambó del 
qual tothom renega, en va ser un altre. 
El llistat de la seva aportació personal al 
patrimoni cultural és llarg i profitós. El 
pedagog Alexandre Galí afirmava que la 
manca de mecenatge per part de la gent 
“amb possibles” venia donada perquè la 
majoria de “rics” només eren això: “rics.” 
Mancats de cultura, deia, no coneixen el 
plaer dels gaudis de l’esperit que són els de 

la cultura. A Lleida, Tatxo Benet representa en aquests 
moments un dels empresaris que Galí lloaria. La cessió al 
Museu de Lleida del retaule gòtic és un model a seguir en 
un país on és inconcebible que encara no s’hagi aprovat 
una Llei de patrocini i mecenatge. Així tenim el patri-
moni i aquest és el nivell dels nostres dirigents polítics.

Patrocini i mecenatge

A Lleida,  
Tatxo Benet 
representa en 
aquests moments 
un dels empresaris 
que Galí lloaria

MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE
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