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Fallece un hombre de 42 
años mientras practicaba 
salto base en Mont-rebei 

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarle la 
vida tros el accidente y fue necesario un helicóptero para el rescate 

FOTO: JAP I La detonación ocurrió mientras se carga ba la batería en un piso y los bomberos pidieron a los vecinos que se quedaran en casa I PAG. 15 

La UdL logra 
dos títulos en 
el Catalón 
Universitario 
de Balaguer 
Los deportistas de la Univer
sitat de Lleida consiguieron la 
primera posición en las compe
ticiones de fútbolll masculino 
y en la de balonmano femení
no. Hoy se disputan las últimas 
fina les del torneo. FOTO: Tony Alcantara I El campo municipal acogió el torneo de fútbol 

El excomunista 
Ta mames 
interpreta la 
partitura de la 
ultraderecha 
El economista defiende la mo
ción de censura de Vox con ata
ques a Catalunya y críticas al 
gobierno "Frankenstein" de Pe
dro Sanchez, quien le recriminó 
que "blanqueara" a los "suce
sores de Blas Piñar". 

Les Avellanes i 
Santa Linya se 
une a las quejas 
por una falta 
de médicos 
Los habitantes de los cuatro 
núcleos del municipio deben 
desplazarse para ir al médico y 
se suman a la reclamación rea
lizada desde les Valls de Sió. 

COMARQUES I PAG. 20 

Unió de Pagesos 
reclama que se 
prevea el agua 
de uso agrícola 
ante la sequía 
Así lo ha solicitado al ACA y a 
la CHE, mientras que el Presi
dent Pere Aragonès ha convo
cada una cumbre del agua pa
ra el viernes 31 de marzo. 

COMARQUES I PAG. 17 

Crean en los 
Mossos la Regió 
Policial d'Alt 
Pirineu i Aran 

COMARQUES I PAG. 28 

La Fira de Titelles 
de lleida reunira 
a 29 compañías, 
cinco leridanas 

•TuRA 1 Pl\c ~7 

FOTO. Kiko Huesca (EFE) I Ramón 
Tamames, ayer en el Congreso 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



26 COMARQUES I DIMECRES 22 DE MARÇ DE 2023 

Mor al Congost de Mont -re bei un 
home de 42 anys en estavellar-se 
mentre estava realitzant salt base 
Els efectius del GRAE i el metge del SEM no van poder fer res 
per salvar-li la vida i va ser necessari l'helicòpter per l'extracció 
Un o que estava 
practicant salt base ahir 

Co de Mont-rebei 
morir ahir fent aquest 

esport extrem. 

lleida 
REDACCIÓ 

Un home de 42 anys i veí de l'Albi
ol (Tarragona) va morir quan feia 
salt base a la zona del Congost de 
Mont-rebei, a Sant Esteve de la 
Sarga, en estavellar-se per causes 
que es desconeixeñ. Cal dir que 
és un esport extrem que consis
teix en saltar amb un paracaigu-

des i en ocasions es fa servir un 
vestit especial amb ales. 

Els serveis d'emergències van 
ser alertats a les 11.03 hores que 
un parapentista havia tingut un 
aparatós accident mentre sobre
volava el Congost de Mont-rebei. 
Fins al lloc es va desplaçar un 
helicòpter del GRAE del cos de 
Bombers amb un metge del SEM. 
Posteriorment, fonts dels Mossos 
i dels Bombers van confirmar que 
no es tractava d'un parapentista 
sinó d'un home que estava fent 
salt base. Una vegada localitzada 
la persona accidentada, l'helicòp-

FOTO: Pompièrs I Fum procedent de l'incendi forestal de Canejan 

Els Pompièrs atenen una 
represa al flanc dret del 
foc controlat de Canejan 
Els Pompièrs d'Aran van atendre 
ahir, des de les 14.45 hores, una 
represa al flanc dret de l'incen
di forestal de Canejan, a la Val 
d'Aran, que es dona per contro
lat des de diumenge al vespre. En 
aquest sentit, cal recordar que el 
foc, que va cremar tres edificaci
ons de muntanya, va afectar una 
superfície d'unes 280 hectàrees. 
Així mateix, els Pompièrs van 
activar sis dotacions terrestres i 

una d'aèria. El foc es va originar 
el passat dijous a les 16.50 ho
res, moment en què els serveis 
d'emergències van ser alertats, i 
ràpidament es va activar el cor
responent protocol. De fet, el 
vent es va convertir en el gran 
aliat de les flames, ja que va fa
cilitar la propagació. l'incendi 
va afectar superficie forestal en 
una zona de difícil accés fronte
rera amb França. 

FOTO: G. O. / Imatge d'arxiu del Congost de Mont-rebei 

ter va deixar els efectius a terra, 
que en fer-li el reconeixement 
van confirmar que estava morta. 
l'helicòpter es va retirar fins al 
Prat d'Àger i els efectius van es
perar l'arribada de les autoritats 
judicials. En aquest sentit, es va 
activar la patrulla d'Investigació 
de la Noguera dels Mossos, que 
va fer suport i coordinació de les 
tasques judicials en l'aixecament 
del cos. També s'hi van despla
çar efectius de la Unitat d'Inter
venció a Muntanya dels Mossos 
d'Esquadra, en helicòpter, per fer 
l'extracció de la víctima. 

Els robatoris en 
habitatges situats 
a la Segarra 
baixen un 22% 

Els robatoris en domicilis de la 
Segarra van disminuir un 22%, 
passant de 64 a 50 el 2022, se
gons va indicar ahir el Consell Co
marcal de la Segarra amb les da
des facilitades pels Mossos. Així 
mateix, en el darrer any el nom
bre de persones detingudes va 
passar de 48 a 97, "amb la qual 
cosa s'incrementa l'eficiència del 
cos", i el número de resolució de 
delictes és del 44,35%. 

Recuperen un cadàver 
al pantà de la Llosa del 
Cavall que podria ser 
el mossèn desaparegut 

Els Mossos han recuperat el cos 
sense vida d'un home al pantà 
de la Llosa del Cavall, al Solsonès, 
que podria ser el mossèn Xavier _ 
Castelló, desaparegut el novem
bre al santuari de la Mare de Déu 
de Lord. A causa de l'avançat es
tat de descomposició, caldrà es
perar els resultats d'ADN per con
firmar la identitat, però veuen 
probable que sigui el mossèn. 

Motorista enxampat a 183 km/h 
Els Mossos van denunciar penalment dissabte un motorista per 
anar a 183 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90 de la C-13 
a Camarasa, a la carretera del Doll. /FCJTO: Mossos d'Esquadra 

Plantada d'arbres al Solsonès 
Uns 150 alumnes del Solsonès van plantar ahir uns 50 roures, 
alzines i pi roig en el Dia Internacional dels Boscos i durant la 
Festa de l'Arbre, on van estar els Agents Rurals. /FaTO: A. R. 
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Creen la nova la Regió Policial 
d'Alt Pirineu i Aran dels Mossos 
amb la reestructuració del cos 
Aquesta substituirà a la Regió Policial del Pirineu Occidental i, a 

també es constituirà I'ABP Pla d'Urgell-Garrigues a Ponent 
, 

mes, 
Barcelona 
ACN 

El Consell Executiu va aprovar ahir 
el nou decret de reestructuració 
dels Mossbs d'Esquadra que pre
veu algunes novetats rellevants 
al cos, que no canviava el seu or
ganigrama des del 2011. Alguns 
dels més rellevants són la nova 
regió policial virtual, que 'patru
llarà' a internet, la nova comis
saria general TIC, que assumirà 
les intervencions telefòniques als 
investigats, l'àrea d'anticorrupció 
policial o l'àrea central d'investi
gació de la corrupció. Es poten
ciarà la seguretat ciutadana amb 
una comissaria pròpia, la prefec
tura del cos guanyarà dimensió, 
però també ho farà la direcció po
lítica. Les regions policials territo
rials també tindran alguns petits 
canvis. En aquest sentit, es crea la 
Regió Policial d'Alt Pirineu i Aran 
que substitueix l'anterior Regió 
Policial del Pirineu Occidental i 
I'ABP Pla d'Urgell-Garrigues a la 
Regió Policial de Ponent. 

Amb aquest nou decret s'esta
bleix un sistema que permet for
malitzar en l'estructura nous ser
veis que des de la publicació del 
darrer decret s'han creat atenent 
les necessitats del moment com 
són la Policia Marítima i la Unitat 
de Drons, entre d'altres. 

Del director o directora gene
ral de la Policia (DGP), nomenat 
pel Govern, en dependran direc
tament tres comissaries generals: 
la de Relacions Institucionals, 
Prevenció i Mediació; la d'Ins
pecció i Avaluació; i la d'Investi
gació i Afers Disciplinaris, antiga 
Divisió d'Afers Interns (DAI), que 
s'encarrega de les conductes ir
regulars dels policies. Aquestes 
dues últimes comissaries prepa
rades per donar suport a les Po
licies Locals, en atenció a la com
petència de coordinació que té 
la Generalitat i d'acord amb els 
municipis. La Comissaria de Re
lacions Institucionals assumeix 
les relacions de la DGP amb les 
altres institucions, administraci
ons i operadors que formen part 
del sistema de seguretat pública. 

FOTO: Blanca Blay (ACN) El director general de la Policia, Pere Ferrer, el conseller Joan Ignasi Elena i el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent 
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ENTRE LES NOVETATS 
MÉS RELLEVANTS 

hi ha la regió policial 

virtual, la nova 

comissaria general TIC, 
l'àrea d'anticorrupció 

policial o l'àrea central 

d'investigació de la 

corrupció. 
S ESTABLEIX UN 

SISTEMA QUE PERMET 

LES CLAUS 

formalitzar en l'estructura 

nous serveis que des de 

la publicació del darrer 
anterior s'han creat 

atenent les necessitats del 

moment. 

LES REGIONS POLICIALS 

TERRITORIALS TAMBÉ 
TINDRAN CANVIS 
com és el cas de la creació 

de la Regió Policial d'Alt 

El Consell Executiu aprova el 
nou decret de reestructuració 

dels Mossos, el qual no canviava 
l'organigrama des del 2011 

• 

Pirineu i Aran, la qual 
substitueix l'anterior 

Regió Policial del Pirineu 
Occidental o la nova ABP 

Pla d'Urgell-Garrigues a la 

Regió Policial de Ponent. 

DEL DIRECTOR O 

DIRECTORA GENERAL, 
nomenat pel Govern, en 
dependran directament 

tres comissaries generals. 

Tindrà com a novetat una Divisió 
de Mediació i Diàleg que treballa
rà per a la prevenció dels conflic
tes socials i promourà el diàleg i 
la gestió positiva del conflicte, a 
més de promoure el civisme i la 
convivència. Així mateix, també 
disposarà d'una Àrea d'Igualtat, 
Equitat i Diversitat que impulsa
rà i supervisarà la implantació de 

polítiques de gènere de la DGP. 
La Prefectura de la Policia segueix 
depenent de la Direcció General 
i està formada exclusivament per 
comandaments policials. 

D'altra banda, els Mossos han 
creat una aplicació mòbil per po
tenciar la comunicació amb la 
ciutadania i ser més accessibles. 
És com una comissaria virtual 
que inclou un enllaç directe amb 
el 112, així com apartats per fer 
tràmits, trobar la comissària més 
propera o demanar cita prèvia. 
Està disponible en català, caste
llà i anglès i incorpora un canal 
de WhatsApp específic per a víc
times de violència masclista, així 
com accés a les bústies de correu 
que el cos té per informar sobre 
aquests casos, situacions d'odi 
i discriminació, terrorisme o in
ternet segura. La previsió és que 
abans de finals d'any l'instrument 
pugui començar-se a uti litzar per 
fer denúncies senzilles, com pèr
dues de documentació o autorit
zacions per viatjar a l'estranger. 
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