
El bosc de les 200 creus, al llindar de l’Anoia i el Bages, en record de l’incendi del passat estiu. / J. SELLARÈS

Igualada, en la 
renovació de 
la Flama de la 
Llengua

Igualadins marxen 
aquest cap de set-
mana a Prada de 
Conflent 

El jutjat número 2 d’Igualada 
ha decretat el sobreseïment 
provisional i l’arxiu de les ac-
tuacions referides a l’incendi 
d’Òdena que va arrasar 1.235 
hectàrees el passat estiu, con-
vertint-se en el foc forestal 
més important de Catalunya 

durant el 2015.  
El propietari de la finca on 
es va iniciar, el passat 26 de 
juliol, va confessar en el seu 
moment que va ser la seva tri-
turadora de palla la que acci-
dentalment va agafar l’espur-
na que va originar el foc.

L’home es va presentar a la 
comissaria per a autoincul-
par-se, per la qual cosa els 
Mossos li van imputar per un 
delicte d’incendi forestal, si bé 
no li van atribuir cap intenci-
onalitat.
La jutgessa entén que les con-

dicions meteorològiques del 
dia no implicaven “la suspen-
sió de les activitats agrícoles” 
en aquella zona per part del 
pagès, a qui queda “descarta-
da l’actuació dolosa en la cau-
sació de l’incendi”.
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EL GRAN INCENDI DE L’ESTIU A CATALUNYA, ARXIVAT

La justícia envia al calaix 
l’incendi d’Òdena

La jutgessa d’Igualada considera que no va haver-hi “actitud dolosa” 
en el pagès que va confessar ser l’autor de l’incendi, el juliol passat

En el marc de la 47a Reno-
vació de la Flama de la Llen-
gua, Igualada, que vetllarà 
aquesta flama fins al 21 de 
febrer, acollirà diverses ac-
tivitats culturals organitza-
des per Al-Pi-nisme Club 
esportiu, l’Associació Fla-
ma del Canigó d’Igualada i 
Òmnium Cultural. Activi-
tats per a totes les edats que 
arrenquen dilluns.  Pàgina 61

Crítiques 
per un parc 
d’esbarjo per a 
gossos a IGD

Recollida de fir-
mes i crítiques de la 
CUP al projecte del 
govern municipal

El projecte anunciat pel go-
vern igualadí de fer una àrea 
d’esbarjo per a gossos, en 
un terreny de propietat mu-
nicipal ubicat al carrer Co-
marca, ha topat ja amb les 
primeres crítiques. La CUP i 
també un col·lectiu de veïns 
han estat els primers en fer 
el crit d’alerta.  Pàgina 12
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