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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Un home de 38 anys va 
resultar ahir ferit en un acci-
dent que va tenir lloc al carrer 
Corregidor Escofet de Lleida. 
Els serveis d’emergència van 
rebre l’avís a les 14.43 h, quan 
va tenir lloc una col·lisió entre 
un turisme i una motocicleta. 
A causa del xoc, el conductor 
d’aquest últim vehicle hau-
ria resultat ferit i traslladat 
per una ambulància dels Ser-
veis d’Emergències Mèdiques 
(SEM) a l’hospital. Fins al lloc 

dels fets es van desplaçar tam-
bé dos dotacions dels Bombers 
de la Generalitat.

D’altra banda, un camió 
carregat de porcs va bolcar a 
la C-13 en sentit el Colet. El 
conductor va resultar pràctica-
ment il·lès, amb alguna ferida 
al braç, segons van informar els 
Bombers, que van assenyalar 
que el vehicle va quedar ocu-
pant el voral, per la qual cosa 
no hauria estat necessari tallar 
cap carril.

Un altre conductor va resul-

tar també il·lès a l’A-2, a l’altura 
del quilòmetre 490, a Golmés, 
quan una furgoneta va rebre 
un cop.

Incendis

En un altre ordre de coses, 
ahir es van registrar diversos 
incendis, un dels quals en un 
pis del passeig de Ronda, 128, 
a Lleida, on es va cremar total-
ment una habitació al voltant 
de les 05.25 h. Fins al lloc dels 
fets es van desplaçar set dota-
cions dels Bombers.

Ferit al col·lidir un cotxe  
i una motocicleta a Lleida
Els fets van tenir lloc al carrer Corregidor Escofet || Bolca un 
camió carregat de porcs a prop de Vilanova de la Barca

TRÀNSIT ACCIDENTS

Una motocicleta va xocar ahir amb força contra un cotxe al carrer Corregidor Escofet de Lleida.

G. F.

Un home ferit greu  
en un accident de 
parapent a Organyà

SUCCESSOS RESCATS

❘ ORGANYÀ ❘ Un home d’uns 35 
anys va resultar ferit greu ahir 
al tenir un accident de parapent 
al costat de la muntanya d’Ares, 
al terme municipal d’Organyà, 
a l’Alt Urgell. Els Bombers de la 
Generalitat van rebre l’avís al 
voltant de les 16.02 hores i van 
activar una dotació terrestre i 
un helicòpter del Grup d’Actu-
acions Especials (GRAE). 

Una vegada l’home va poder 
ser rescatat, els serveis d’emer-
gència van fer el trànsfer a l’he-
licòpter medicalitzat del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
de Catalunya (SEM) que el va 
traslladar en estat greu fins a 
l’hospital Parc Taulí de Saba-
dell, punter en traumatologia. 
Per atendre’l, també es va des-
plaçar fins al lloc dels fets una 
ambulància del SEM.

D’altra banda, al migdia, els 
Bombers també van treballar 
en el rescat d’una dona de 61 
anys ferida al port de Ratera, 
a Espot, a la comarca de l’Alta 
Ribagorça. Els serveis d’emer-
gència van rebre l’avís a les 
12.58 hores, quan van activar 
l’helicòpter amb efectius del 
Grup d’Actuacions Especials, 
que es van disposar a rescatar 
la dona.

Posteriorment, va ser traslla-
dada fins a l’Hospital Comarcal 
de Tremp, amb un diagnòstic de 
probable luxació de clavícula. 
Tot sembla indicar que la dona 
hauria tingut el contratemps 
mentre portava a terme una 
excursió acompanyada d’un 
grup d’amics per la ruta GR-
11, entre Ratera i l’esmentat 
port de Ratera.

45 projectes  
per a la plaça 
de l’Auditori
Obres incloses en el 
Pla de Barris del 2018

PROJECTES

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha rebut 
un total de quaranta-cinc 
propostes per reformar la 
plaça de l’Auditori i la pla-
ça de la Panera de Lleida, 
dins la iniciativa Espais Sin-
gulars, un programa que 
impulsa l’ajuntament de 
Lleida, a través de la Fun-
dació del Paisatge i amb la 
col·laboració del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalu-
nya, amb l’objectiu d’acon-
seguir espais públics vius 
i útils per a la ciutadania i 
augmentar la qualitat de vi-
da dels lleidatans i lleidata-
nes. L’anunci de la proposta 
guanyadora es farà aquesta 
mateixa tardor. Es preveu 
que les obres puguin inici-
ar-se el 2018, a l’incloure’s 
en el Pla de Barris.

Sessió inaugural de les aules universitàries per a gent gran.

CURSOS FORMACIÓ
CC NOGUERA

❘ LLEIDA ❘ El consell comarcal de 
la Noguera va acollir aquesta 
setmana la sessió inaugural 
de la 15a edició de les aules 
universitàries per a majors 
de 55 anys de la Noguera. El 
programa d’aquest any incor-
pora matèries com ara histò-
ria, història de l’art, llengua 
catalana i literatura, mitolo-
gia clàssica, música, cine, an-
tropologia, cultures antigues, 

naturalesa i salut, entre d’al-
tres. Les classes s’impartiran 
cada dimecres, al consell de 
la Noguera, i finalitzaran el 
dia 13 de juny del 2018. La 
formació es complementa 
amb sortides culturals pro-
gramades per als dies 14 de 
març, al Centre d’Observació 
de l’Univers, i 6 de juny de 
l’any que ve. Hi ha una tren-
tena d’inscrits.

Formació universitària 
per a majors de 55 anys

Ajuts de fins a 9.000 euros per a 
joves que es facin autònoms

AJUDES

❘ EL PONT DE SUERT ❘ El departa-
ment de Treball ha publi-
cat una nova línia d’ajuts al 
treball autònom dels joves 
inscrits en el programa Ga-
rantia Juvenil. Poden optar 
a aquestes subvencions els 

joves d’entre 18 i 30 anys que 
es donin d’alta com a autò-
noms per desenvolupar una 
activitat laboral per comp-
te propi. Els nous autònoms 
podran optar a una ajuda de 
fins a 9.000 euros.


