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El senyor

Lluís Cabau Aleix
Vidu de Carme Castroviejo España
Ha mort cristianament el 28 de setembre del 2020 als 92 anys.

(A.C.S.)

El seus fills, Lluïsa i Pere, Neus i Àlex; néts, Oriol, Gemma, Arnau i Ares, cunyat, 
nebots i família tota assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els 
preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimarts dia 29, a les 11.15 h, a la Sala 
Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

DM.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 29 de setembre del 2020

Imatge d’arxiu d’una recerca aquest estiu a Aigüestortes.

BOMBERS

A. GUERRERO

❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esquadra 
i els Bombers de la Generalitat 
van iniciar ahir al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Sant Maurici la 
recerca d’una parella, tots dos 
de vint-i-set anys. Les famílies 
van denunciar la desaparició 
després que diumenge passat no 
tornessin al seu domicili, segons 
va informar la policia autonò-
mica. La parella, que seria de 
l’àrea metropolitana de Barce-
lona, tenia previst seguir la ruta 
dels Carros de Foc, que és un 
recorregut circular que uneix 
els nou refugis del parc, situ-
ats per sobre dels 1.800 metres 
d’altitud.

El vehicle dels dos senderis-
tes va ser trobat en un apar-
cament d’Espot. Els Bombers 
de la Generalitat van activar 
dos helicòpters i quatre equips 
terrestres. Per la seua part, els 
Mossos van treballar amb mem-
bres de la unitat de muntanya i 
de seguretat ciutadana. 

Busquen una jove parella 
desapareguda a Aigüestortes
Mossos i Bombers activen el dispositiu després de la denúncia de les famílies

SUCCESSOS EMERGÈNCIES

Un dels inconvenients més 
grans de la recerca és que no 
tenien una zona concreta de 
la desaparició. A més, aquest 
divendres passat va nevar a la 
zona i les condicions meteoro-
lògiques del cap de setmana 

van ser adverses, amb vent i 
una caiguda pronunciada de 
les temperatures. El dispositiu 
va finalitzar passades les 20.00 
hores amb l’arribada de l’ocàs 
i està previst que es reprengui 
aquest matí.

Els rescats i els accidents de 
muntanya s’han disparat aquest 
estiu al Pirineu, i especialment 
a Aigüestortes. 

Quatre excursionistes han 
perdut la vida aquest estiu al 
parc per caigudes. El principal 
motiu ha estat l’increment de 
l’afluència de turistes que, pel 
coronavirus, han optat per dur 
a terme activitats i vacances a 
la muntanya i han descartat ai-
xí altres destinacions habituals 
en aquesta època com les de la 
costa.

Tretze hores de rescat

Així mateix, els Bombers 
van rescatar aquest diumenge 
passat a primera hora del ma-
tí un escalador ferit al turmell 
després de passar la nit al ras 
a la Pobla de Segur, al congost 
de Collegats. Els Bombers i un 
sanitari del SEM van passar tota 
la nit de dissabte amb ell, ja que 
no van poder rescatar-lo al fer-
se fosc. Van passar tretze hores.

Troben antigues 
restes de hienes  
i jaguars a 
Tarragona
Al jaciment del Barranc 
de la Boella

ARQUEOLOGIA

❘ TARRAGONA ❘ Arqueòlegs de 
l’Institut Català de Pale-
oecologia Humana i Evolu-
ció Social (Iphes) han trobat 
al jaciment del Barranc de la 
Boella, a la Canonja (Tar-
ragona), parts de dents de 
jaguars i restes fecals de hie-
nes que hi van viure fa entre 
un milió i 800.000 anys, en 
el plistocè inferior. 

Segons va informar l’Iphes 
en aquest sentit, també s’han 
trobat al lloc nombroses ei-
nes de pedra prehistòri-
ques, contemporànies a les 
primeres ocupacions huma-
nes d’Euràsia en el mateix 
període. 

Els treballs arqueològics 
en aquest jaciment, que està 
sent explorat des de fa tretze 
anys, van començar el pas-
sat dia 7 de setembre i du-
raran fins dimecres vinent. 
Les tasques s’han centrat a 
recuperar eines i restes d’es-
quelets d’animals de fa en-
tre un milió i 800.000 anys 
d’antiguitat.

Èxit de la primera edició del Festival de 
Llavors de Balaguer malgrat el vent

CULTURA NOGUERA

Els més petits van gaudir dels espectacles.

❘ BALAGUER ❘ La primera edició 
del festival Llavors - Cultura 
en creixement celebrat aquest 
cap de setmana a Balaguer va 
ser tot un èxit, malgrat que les 
ratxes de vent i la pluja van obli-
gar a suspendre’n la clausura 
dissabte a la tarda. 

Des de l’organització van 
considerar que no havien de 
posar en risc els artistes ni el 
públic, ja que es desenvolupava 

a l’exterior del monestir de San-
ta Maria de les Franqueses, amb 
vents de més de 40 quilòmetres 
per hora.

Tot i així, el concert de Pau 
Vallvé, l’espectacle de dansa 
d’Iria Llena, l’exposició de foto-
grafia de Marta Garcia Carde-
llach i la instal·lació de Rawsce-
nography, així com el taller de 
dansa Dit, dit ofert per Conde 
Galí BL a l’interior del monestir 

divendres a la tarda i dissabte al 
matí, van esgotar les entrades i 
“van mostrar el camí a seguir”, 
segons van assenyalar fonts de 
l’organització.

Des de la Paeria de Balaguer 
ja es treballa a consolidar la idea 
de festival per l’any vinent. Així 
mateix, el consistori estudia la 
reprogramació del Cabaret De-
licatessen de Nilak i el concert 
de Mishima pròximament.

PAERIA DE BALAGUER
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