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Sis municipis del Segrià 
s'afegeixen a les protestes 
per la falta de metges 

Mor fent 
salt base a 
Mont-rebei 
un veí de l'Albiol 
de42anys 
Primer sinistre a Lleida 
d'aquest esport extrem 

Un veí de l'Albiol (Tarragona) 
de 42 anys va morir ahir a l'ac
cidentar-se quan pr~cticava salt 
base a Mont-rebei. Es el primer 
accident a Lleida d'aquest es
port extrem que consisteix a 
deixar-se caure des d'un pe
nya-segat o cim per planar amb 
un uniforme amb membranes a 
mode d'ales. 

ABSd .... I Dona 
cobertura a 7.136 
veïns i només disposa 
del 60 per cent de 
facultatius 

I Els 
alcaldes alerten que 
la situació pot anar a 
pitjor amb l'inici de la 
campanya de la fruita 

L'Arnau estrena I'UCI pediàtrica 
que evitarà 100 trasllats a l'any 
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Alcoletge, sense estrenar 
la depuradora des del2012 
L'aigua sobrant de modernitzar el Canal 
d'Urgell es quedarà a Catalunya 
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Nou col·legis de Lleida, amb 
més sol· licituds que places 
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SUCCESSOS EMERGÈNCIES 

Explota un patinet elèctric en 
un domicili del carrer Templers 
S'estava carregant i va causar danys en una habitació li Els Bombers aconsellen no 
instal·lar bateries e baiXa qualitat m moditicar-les i carregar-les en llocs adequats 

A.GUERRERO 
I lLEIDA I Un patinet elèctric va 
explotar ahir al migdia i va 
causar un incendi en un pis 
del carrer Templers. Els serveis 
d'emergència van ser alertats 
a les 11.30 hores i fins al lloc 
van acudir cinc dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, pa
trulles de la Guàrdia Urbana i 
els Mossos d'Esquadra i el Sis
tema d'Emergències Mèdiques. 
El vehicle de mobilitat personal 
(VMP) va explotar quan s'es
tava carregant en un pis de la 
primera planta del número 13. 

Els mateixos inquilins van po
der apagar el foc amb un extin
tor. L'explosió va destrossar el 
patinet i també va causar danys 
a l'habitació. Els Bombers van 
ventilar l'edifici ja que també 
va afectar l'establiment comer
cial que hi ha a la planta baixa. 
Durant l'operatiu, el carrer va 
estar tallat al trànsit. No és el 
primer incendi de patinet a la 
capital del Segrià. El maig del 
2020, una persona va resultar 
intoxicada per inhalació de fum 
després que s'incendiés un pati
net elèctric en un pis de passeig 
de Ronda. Els veïns es van haver 
de confinar. 

Estat en què va quedar el patinet després d'explotar la bateria. 

Lluís Mendo, responsable de 
Salvament de Trànsit i Assis
tències Tècniques de la Divisió 
d'Operacions de Bombers de la 
Generalitat, va explicar ahir a 
aquest diari que "s'ha de tenir 

ARMAMENT BALANÇ 

molta cura amb els patinets. 
Per exemple, recomanem que 
no s'adquireixin bateries de 
baixa qualitat, que no es fa
cin modificacions i fer-ne un 
manteniment adequat". Mendo 
també va assegurar que "l'ideal 
és carregar-lo en un espai obert 
però, si no pot ser així, en una 
habitació tancada i que a prop 
no hi hagi cortines o qualsevol 

La Guàrdia Civil destrueix 
més de 2.200 armes 
dipositades a Lleida 
Més de 35.600 de registrades a la província 

REDACCIÓ 

altre material inflamable". Al
tres consells són no excedir el 
temps de càrrega i instaUar un 
detector de fums. 

Val a recordar que 1'1 de fe
brer va entnrr en vigor la prohi
bició durant sis mesos d'entrar 
al transport públic amb patinets 
i monocicles elèctrics. L'accés 
de vehicles de mobilitat perso
nal (VMP) no està permès als 

autobusos urbans i interurbans, 
així com a les instaHacions de 
tots els serveis de Ferrocarrils, 
Rodalies i trens regionals de 
Catalunya. 

Queden exclosos d'aquesta 
norma els trens d'alta veloci
tat operats per Renfe: l'A VE i 
Avant. L'incompliment de la 
normativa comporta una multa 
de 200 euros. 

SEGRE 
Dimecres, 22 de març del2023 

INTERIOR 

Nova Regió 
Policial de l'Alt 
Pirineu i Aran 
dels Mossos 
I LLEIDA I El Consell Executiu 
va aprovar ahir el nou decret 
de reestructuració dels Mos
sos d'Esquadra, que preveu 
la creació de la Regió Poli
cial de l'Alt Pirineu i Aran, 
que substitueix la del Pirineu , 
Occidental, i l'Àrea Bàsica 
Policial Pla d'Urgell-Garri
gues, que estaven integrades 
a la del Segrià. Entre les no
vetats destaca la nova regió 
policial virtual, la comissaria 
general TIC, que assumirà les 
intervencions telefòniques 
o l'àrea d'investigació de la 
corrupció. La lluita contra el 
crim cibernètic i les violènci
es sexuals són objectius de la 
comissaria general d'investi
gació criminal. 

Imputat per conduir 
amb el carnet retirat 
I LLEIDA I La Guàrdia Urbana 
va imputar aquest dilluns 
un home de 31 anys que va 
ser sorprès conduint malgrat 
que tenia el carnet retirat 
judicialment. 

Decomissen marihuana 
a dos ciutadans 
1 LLEIDA I Dos homes van ser 
denunciats per tinença de 
marihuana a la via pública. 
A més, la Urbana els va de
comissar la droga. 

I LLEIDA I Un total de 2.256 ar
mes de foc i armes blanques 
que es trobaven dipositades a 
la Guàrdia Civil de Lleida-han 
acabat aquesta setmana reduï
des a ferralla. Efectius del cos 
van traslladar aquestes armes 
fins una empresa siderúrgica 
per fondre-les. Fa un any, laco
mandància de Lleida va acollir 
l'última subhasta d'armes des
prés que el canvi de normativa 
posés fi a aquesta pràctica i obli
gués a destruir tot l'armament 
que era dipositat per diferents 
raons. 

vers, 3 fusells submarins, 4 ar
mes d'avantcàrrega, 3 trabucs, 2 
ballestes, 13 canons, 1 subfusell 
i 186 armes blanques, entre al
tres components. La Guàrdia 
Civil de Lleida procedeix a la 
destrucció de centenars d'armes 
de forma regular que han estat 
intervingudes per aquestes pro
hibides o per haver estat utilit
zades en la comissió de delictes 
o infraccions administratives. A 
més, es destrueixen les armes 
que han estat dipositades de for
ma voluntària pels propietaris. 

Vista de les armes destruïdes aquesta setmana per la Guàrdia Ci'! i I de Lleida. 

Entre les armes destruïdes 
hi havia 1.204 escopetes, 131 
rifles, 49 carrabines d'aire com
primit, 229 pistoles, 76-revòl-

A les comarques lleidatanes 
hi ha un total de 19.185 auto
ritzacions de diferent tipus per 
poder tenir armes de foc (per a 
caça major, caça menor, tipus es
portiu o seguretat privada, entre 

d'altres). El nombre de llicències 
és inferior respecte al del2021, 
quan n'hi havia 20.390. En can
vi, sí que ha augmentat la xifra 
total d'armes. Així, actualment 
n'hi ha 35.663 de registrades a 
la província de Lleida, davant 

les 34.935 que hi havia fa un 
any. La Guàrdia Civil disposa 
d'intervenció d'armes a la ciu
tat de Lleida així com a Alcar
ràs, Bossost, Tàrrega, Balaguer, 
Tremp, la Seu d'Urgell, Solsona 
i la Farga de Moles. 

Vídeo de la 
Guàrdia Civil. . ........ 
SEGRE ·~ plus 

Vegeu el vfdeo al 
mòbil amb el codi. • [!]- . 
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MUNICIPIS SANITAT 

Sis municipis del Segrià denuncien 
retallades en l'atenció mèdica 
Pertanyen al CAP de Seròs, on només queda el60% de professionals i l'assistència 
presencial s'ha reduït li E i6ei en a Salut recuperar la cobertura de acultatius 

E. FARNELL Per la seua part, l'alcaldessa 
d'Aitona, Rosa Pujol, va asse
gurar que aquesta situació "és 
insostenible". "Necessitem que 
Salut contracti més metges, no 
n'hi ha prou amb l'atenció tele
fònica quan un percentatge molt 
alt de veïns són gent gran". Va 
afegir que cal que es cobreixin 
totes les guàrdies per garantir 
la presència de metges als po
bles. Els alcaldes van alertar que 
aquesta situació es pot agreujar 
amb l'arribada de treballadors 
de la fruita. 

I LLEIDA I La falta de metges ru
rals ha posat en alerta sis mu
nicipis del Segrià. Seròs, Mas
salcoreig, Almatret, Maials, la 
Granja d'Escarp i Aitona exi
geixen al departament de Salut 
una prestació òptima del servei 
d'Atenció Primària. El CAP de 
Seròs, al qual pertanyen aquests 
pobles, ha comunicat als ajun
taments que per "l'increment 
progressiu d'incidències diàri
es" que afecten la plantilla dels 
professionals de l'Àrea Bàsica 
de Salut Seròs, que dona co
bertura a 7.136 habitants, a les 
jubilacions i la falta de relleu, 
en aquests moments només el 
60% de la plantilla de metges 
exerceix en el seu lloc de treball. 
Assenyalen que aquesta cir
cumstància implica "redefinir 
els horaris de presencialitat als 
consultoris locals". Malgrat tot, 
asseguren que estaran oberts 
amb el mateix horari amb el ser
vei d'infermeria i que s'atendran 
totes les consultes mèdiques via 
telefònica. Mentrestant, estarà 
assegurada la presència d'un 
metge al CAP de Seròs, en ho
rari de matí. L'atenció contínua 
(tarda i caps de setmana) s'as
segura amb la presència d'in
fermers. Les queixes del Segrià 
se sumen a les dels municipis 
de la Ribera del Sió per la fal
ta d'atenció mèdica (vegeu el 
desglossament). 

Imatge d'arxiu del CAP de Seròs. 

Jordi Tarragó, alcalde d'Al
matret, va apuntar que la si
tuació és "lamentable". "Hem 
passat de tenir metge cada dia 
a només 4,5 hores setmanals." 
En el cas de Maials, el metge as
sistia presencialment tres dies i 
ara, només dos. La resta de dies 
es passa consulta telefònica. El 
consultori està obert cada doa 
amb infermera. L'alcalde de la 
Granja d'Escarp, Manel Solé, va 
apuntar que la situació és "pre
ocupant" i que no es cobreixen 
les baixes ni les jubilacions. Va 
assegurar que hi ha moltes quei
xes de veïns que no troben met
ge al CAP de Seròs a les tardes 
i també algun cap de setmana. 

MOBILITAT SENYALITZACIÓ 

NOU FRONT DE PROTESTES 

Pobles de la Ribera del Sió 
reclamen cobrir les vacants 
• Les queixes del Segrià se 
sumen a les de cinc munici
pis de la Ribera del Sió, que 
recullen firmes per exigir 
més metges (vegeu SEGRE 
d'ahir). S'han de desplaçar a 
Agramunt al no tenir atenció 
presencial. Les jubilacions 
dels metges rurals i la dificul-

tat per cobrir places és una 
problemàtica recurrent. Se
gons dades del Grup d'Eines 
de Repoblap1ent Rural, el 
40% dels facultatius rurals 
de la demarcació de Lleida 
es jubilarà en els propers cinc 
anys, la qual cosa representa 
unes 400 persones. 

D 'altra banda, van exigir 
mantenir la dotació de profes
sionals que per ràtio de població 
els toca i així ho van traslladar a 
representants de l'ICS a Lleida 
en una reunió recent. 

MEDI AMBIENT INICIATIVES 
JUNTS PER CERVERA 

SEGRE 
Dimecres, 22 de març del 2023 

TURISME 

Previsió de 
més turistes per 
Setmana Santa 
I LLEIDA I Catalunya espera re
bre prop de 930.000 turistes 
per Setmana Santa, del 3 al 9 
d'abril. Aquesta és la previsió 
que va fer ahir la directora 
general de Turisme de la Ge
neralitat, Marta Domènech. 
Aquesta xifra suposa un 25% 
superior a la del 2022 i un 
16% més que el2019, abans 
de la covid. S'ha de recordar 
que les comarques de Lleida, 
i en especial el Pirineu lleida
tà, ja van superar l'any passat 
les xifres rècord prèvies a la 
pandèmia. El sector dels es
ports d'aventura espera una 
bona temporada. 

NEU 

Baqueira estarà 
oberta uns 
vint dies més 
1 LLEIDA I Baqueira-Beret pre
veu prolongar la temporada 
d'esquí uns v int dies més, 
du rant els quals l'estació 
aranesa espera acollir esde
veniments com ara el Campi
onat d'Espanya Absolut FIS 
d'esquí alpí, del27 al31 de 
març, i el Campionat d'Es
panya de Slopestyle de 1'1 al 
4 d'abril. Així ho va anun
ciar ahir Baqueira, després 
que la calor d'aquest mes de 
març hagi reduït superfícies 
esquiables a tot el Pirineu i 
tancat l'esquí nòrdic i també 
Port del Comte. 

Nova campanya per exigir 
el Parc Natural del Montsec 

El senyal en castellà que indica l'accés a Cervera. 

Junts i ERC denuncien senyals 
"castellanitzats" a I'A-2 
I LLEIDA I Un nou senyal de cir
culació a l'A-2 va provocar 
ahir queixes de Junts i ERC 
perquè indica l'accés nord a 
Cervera amb text en castellà. 
Aquest cartell, instaHat en el 
marc de les obres per rehabi
litar l'autovia, en substitueix 

un d'anterior en català. L'edil i 
alcaldable de Junts a Cervera, 
Ramon Augé, va denunciar la 
"castellanització" del senyal i 
la senadora d'ERC Sara Bai
Iac va afirmar que això incom
pleix la normativa i va dema
nar explicacions a l'Estat. 

Una vintena d'entitats impulsen un manifest en defensa seua 
X. RODR(GUEZ 
I LLEIDA I Una vintena d'entitats 
impulsen una campanya i un 
manifest per reclamar el Parc 
Natural del Montsec, un espai 
natural llargament reivindicat 
i que es va plantejar per prime
ra vegada l'any 1982. Ara pre
veuen reunir-se amb membres 
del Parlament i la Generalitat i, 
després de les eleccions muni
cipals, també amb ajuntaments 
i consells per poder aconseguir 
aquest reconeixement, que im
plicaria una desena de muni
cipis de la Noguera i el Pallars 
Jussà. 

El portaveu d' Ipcena, Joan 
Vazquez, va explicar ahir que 
és una "injustícia" que a Lleida 
només hi hagi un parc natural, 
el de l'Alt Pirineu, i "un pessic" 
del Cadí. Va recordar que l'any 

2014, el llavors conseller de Ter
ritori i Sostenibilitat, Santi Vila, 
va plantejar ampliar la xarxa de 
parcs amb els de les Capçaleres 
del Ter i del Fresser, les Munta
nyes de Prades i el Montsec. El 

REUNIONS 

Es reuniran amb consells, 
ajuntaments i Generalitat 
per reclamar aquest 
reconeixement 

primer ja està declarat, el segon 
es troba en la fase final i el ter
cer, "oblidat". D'altra banda, 
va assenyalar que al Montsec 
es troben plantes endèmiques i 
espècies com ara el trencalòs o 
la llúdria. El president del Cen-

tre Excursionista de Lleida, Jor
di Climent, va destacar que si 
el Montsec fos parc natural, es 
podrien "evitar iniciatives que 
han aparegut en els últims anys 
que destrossarien el territori", 
i es va referir, entre d'altres, a 
projectes com el del mirador de 
Roca Regina. Joan Ramon Se
gura, soci del Centre Excursi
onista, va explicar que "penso 
que el territori vol ia declaració 
del parc". 

Per un altre costat, el mani
fest apunta que els objectius del 
Parc Natural del Montsec hau
ran de ser conservar i millorar 
els hàbitats i les espècies de fau
na i flora, potenciar un pla de 
manteniment i recuperació del 
patrimoni i afavorir l'economia 
de la zona, a més de combatre 
la despoblació. 
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MUNTANYA EMERGÈNCIES 

Mor un paracaigudista quan 
feia un salt base a Mont-rebei 
La víctima és un veí de l'Albiol de 42 anys que anava sol I És el primer accident 
d'aquest esport · 1.1 L eh a a e, comarques de Lleida 

REDACCIÓ 
I SANT ESTEVE I Un paracaigudista 
de 42 anys i veí de l'Albiol (Tar
ragona) va morir ahir al matí a 
l'accidentar-se quan practicava 
salt base a Mont-rebei, a Sant 
Esteve de la Sarga. Els serveis 
d'emergència van ser alertats 
a les 11.03 hores d'un accident 
de parapent -posteriorment 
van comprovar que era de salt 
base- i fins al lloc es va dirigir 
un equip dels GRAE dels Bom
bers amb un metge del SEM en 
helicòpter. Una vegada localit
zada la persona accidentada, 
l'helicòpter va deixar els efec
tius a terra, que al fer-li el reco
neixement, van confirmar que 
estava morta. Posteriorment, 
l'helicÇpter es va retirar fins al 
Prat d'Ager i els efectius van es
perar l'arribada de les autoritats 
judicials. 

En aquest sentit, es va acti
var una patrulla d'Investigació 
dels Mossos d'Esquadra, que va 
coordinar les tasques judicials 
per a l'aixecament del cadàver. 
També hi van participar efec
tius de la Unitat d'Intervenció 
en Muntanya dels Mossos d'Es
quadra, en helicòpter, per rea
litzar l'extracció de la víctima. 
ParaHelament, es va obrir una 
mvestigació per identificar el 
paracaigudista, que anava sol i 
no duia documentació, i deter
minar les causes de l'accident. 
Al cap d'unes hores van confir-

Imatge d'arxiu de l'accident mortal de parapent que hi va haver el setembre passat a Àger. 

SUCCESSOS SEGURETAT 

mar que es tractava d'un veí de 
l'Albiol de quaranta-dos anys. 

Es tracta del primer acci
dent d'aquest esport extrem 
que es registra a les comarques 
de Lleida. El salt base és una 
modalitat del paracaigudis
me que consisteix a deixar-se 
caure des d'un penya-segat o 
cim per planar amb un vestit 
amb membranes a mode d'ales. 

Investiguen un possible 
cas de ciberextorsió a 
joves~ a Balaguer 
REDACCIÓ 
1 BALAGUER I Els Mossos d'Esqua
dra han obert una investigació 
d'ofici a l'aparèixer informaci
ons que apunten a un possible 
cas d'extorsió amb fotografies 
de joves nues a Balaguer. Fonts 
policials van assenyalar que 
ahir no hi havia denúncia en 
aquest sentit però els agents han 
obert una investigació al tenir 
coneixement que es podrien ha
ver descobert unes fotografies 
íntimes de joves a l'ordinador 
d'una persona i que aquestes 
podrien haver estat utilitzades 
per a alguna mena de delicte, 
com l'extorsió. Aquestes ma
teixes fonts van assenyalar que 
la investigació, oberta d'ofici al 
no haver rebut cap denúncia en 
aquest sentit, se centra a esbri
nar si aquestes informacions són 

certes o si simplement es tracta 
d'un rumor que aquesta setma
na circulava entre la població. 

Fins que no hi hagi una infor
mació oficial, la policia catalana 
insta a no donar peu a possibles 
rumors i confiar únicament en 
fonts oficials. És habitual que 
els Mossos d'Esquadra inves
tiguin informacions per saber 
si realment hi ha algun tipus 
de conducta criminal darrere 
o si simplement es tracta de ru
mors sense cap fonament. De 
fet, compten amb una pàgina 
web, en la qual alerten de pos
sibles notícies falses, que amb la 
pandèmia van proliferar, i que 
s'estenen sobretot amb l'ús de 
les xarxes socials. També aler
ten de nqtícies falses a través de 
les seues xarxes per arribar més 
a la ciutadania. 

S'assoleixen velocitats de fins 
a 200 km/h. 

Malgrat ser el primer cas a 
Lleida, el juliol del2017 un veí 
de Madrid de cinquanta-cinc 
anys va morir en un salt base a 
Mont-rebei, al terme municipal 
de Viacamp i Llitera, a Osca. 
L'home va saltar des d 'una de 
les parets del congost i va xocar 
contra una roca. Va ser rescatat 

TRÀNSIT DELICTES 

per especialistes de la Guàrdia 
Civil. L'anterior accident mor
tal d'esports aeris a les comar
ques de Lleida es va produir el 
mes de setembre de l'any passat 
quan un parapentista de qua
ranta-tres anys, veí de l'àrea 
metropolitana de Barcelona i 
nascut a Eslovènia, va perdre 
la vida al tenir una caiguda en 
un barranc d'Àger. 

.. 
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Imatge que va captar el radar del motorista. 

Imputat un motorista per anar 
a 183 km/h al Doll, a Camarasa 
I CAMARASA I Els Mossos d'Esqua
dra van denunciar penalment 
dissabte passat un motorista 
de 28 anys que va ser caçat per 
un radar a 183 quilòmetres per 
hora en un tram limitat a 90 
de la C-13 al terme municipal 
de Camarasa. 

Va ser imputat per un delic
te contra la seguretat viària 
durant un control de veloci
tat al Doll, un tram amb molts 
revolts on anteriorment ja 
s'han detectat conduccions 
imprudents per part d'alguns 
vehicles. 

SEGRE 
Dimecres, 22 de març del2023 

INVESTIGACIÓ 

Xavier Castelló. 

Prova de l'ADN 
al cos trobat al 
Solsonès 
1 LLEIDA! Els forenses van pren
dre ahir mostres de l'ADN al 
cadàver que es va trobar diu
menge al pantà de la Llosa 
del Cavall, al Solsonès, per 
certificar que es tracta de 
Xavier Castelló, el sacerdot 
de 78 anys natural de Mo
llerussa que va desaparèixer 
el 17 de novembre al santu
ari de la Vall de Lord, com 
va avançar SEGRE ahir. El 
bisbat de Solsóna va fer ahir 
un comunicat en què expli
ca que "molt probablement" 
sigui la víctima i va afirmar 
que "continuem pregant pel 
nostre germà, Mn. Xavier 
Castelló, confiant-lo a les 
mans de Déu". 

Intoxicat un camioner 
a Artesa de Segre 
I ARTESA I Un camioner va re
sultar intoxicat ahir a la tarda 
al cremar-se una de les rodes 
del seu camió a Artesa de Se
gre, segons van informar els 
Bombers. El foc es va produir 
a les 17.00 hores al polígon. 
El van portar al CAP per in
halació de fum i de la pols de 
l'extintor. 

Es revifa l'incendi 
forestal de Canejan 
I CANEJAN I Els Pompièrs d'Aran 
van anar ahir a la tarda a Ca
nejan després de revifar-se 
el foc forestal que ha calci
nat 280 hectàrees. Concre
tament, van actuar al flanc 
dret de l'incendi, que aquest 
diumenge a la nit es va do
nar per controlat. Les flames 
van calcinar un total de tres 
bordes. 

Els funcionaris de presons 
exigeixen millores 
I BARCELONA I Més d'un cente
nar de funcionaris de presons 
es van tancar ahir dimarts 
al vestíbul de Brians 2, a 
Sant Esteve Sesrovires, per 
tal de reclamar més mesu
res de protecció davant de 
les agressions a les presons 
catalanes. Entre les seues 
reivindicacions, reclamen 
que siguin reconeguts com 
a agents de l'autoritat. 

cfarre
Resaltado


