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Els Bombers apaguen un
un magatzem d’Agramunt
E

Ferida amb politraumatismes
una jove de 17 anys al caure en
un barranc a la Guingueta d’Àneu
Una jove de 17 anys veïna de
Barcelona va resultar ferida
menys greu ahir després de caure al barranc Berròs, a la Guingueta d’Àneu. Els Bombers de
la Generalitat van rebre l’avís al
voltant de les 11.45 hores i tres
el lloc per procedir al rescat. La
jove va ser traslladada en heli-

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.

còpter a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb politrauD’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 desE
la van localitzar sana i estàlvia.

Lleida
AGRAMUNT
Un incendi, originat per causes
que es desconeixen, va cremar la
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
S gons la informació facilitada pels
Bombers, els tres vehicles que hi
havia aparcats al magatzem, ubicat al carrer Pau Claris de la localitat, no es van veure afectats pel
foc, així com tampoc hi va haver
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danys personals. Es tracta d’un
magatzem ubicat als baixos d’una
E
les caues per les quals es va oriE

Bombers que es van desplaçar
hi havia els Bombers voluntaris
d’Agramunt, van poder sufocar el
foc en poca estona.

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
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Emotiu comiat
a Miquel Polo,
periodista i
cronista oicial
de Mollerussa
L’església parroquial de Mollerussa es va omplir ahir al maM
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i col·laborador de LA MAÑANA, on va escriure durant 70
anys. En el funeral es van pol’alcalde de Mollerussa, Marc
S
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
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Elena Neira rep la Medalla
d’Or del Fòrum Europa 2001
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do, presidenta de l’associació
V
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but el reconeixement de la Medalla d’Or del Fòrum Europa

2001. El reconeixement li va ser
concedit el passat divendres en
el transcurs d’un sopar amb moXX A
F
Europa 2001.

