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La promotora de Torre Salses segueix
endavant malgrat les al·legacions.

p. 7
Autoescoles denuncien que la falta
d’examinadors és “insostenible”.
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SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ L’helicòpter nocturn del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) ha fet un total de 
cinquanta-un trasllats a Lleida 
en només sis mesos, i és la pro-
víncia en la qual més actuaci-
ons d’aquest tipus s’han dut a 
terme el primer any de funcio-
nament d’aquest servei. Així ho 
va assegurar el gerent del SEM, 
Antoni Encinas, que va asse-
nyalar que des del gener, quan 
va entrar en funcionament en 
aquesta zona, a la regió sanità-
ria de Lleida s’han fet trenta-sis 
trasllats, mentre que a la de l’Alt 
Pirineu i Aran n’han portat a 
terme quinze des del març. A 
nivell català, s’han fet un total 
de 177 vols nocturns. “Dels 
trenta-sis trasllats fets a Llei-
da, vint-i-vuit van ser per portar 
un pacient d’un hospital a un 
altre i els vuit restants van ser 
actuacions sobre el terreny. Al 
Pirineu, catorze trasllats van ser 
d’un centre hospitalari a un altre 
i només hi va haver una actuació 
primària”, va precisar Encinas, 
que va recalcar que Lleida “és el 
territori que més s’ha beneficiat 
d’aquest servei, ja que, malgrat 
tenir pocs efectius terrestres, 
l’helicòpter nocturn ha permès 
que alguns territoris no es que-
din sense efectius per un tras-
llat”. El SEM disposa de quatre 
helicòpters per a tot Catalunya, 
un dels quals, el que hi ha a Sa-
badell, fa el servei nocturn des 
de fa un any, i Encinas va dir 
que “després d’aquest període 
probatori, podem donar per ini-
ciada l’era del vol sanitari medi-
calitzat les vint-i-quatre hores a 
Catalunya”.

La província disposa de dos 
bases de vol nocturn: la del parc 
de Bombers de Lleida i l’heliport 
de Pompiers de la Val d’Aran. 
No obstant, l’helicòpter assig-
nat a la província està a l’helisu-
perfície de l’hospital de Tremp, 
que s’adaptarà pròximament 
per acollir també vols nocturns. 
En aquest sentit, la delegada del 
departament de Salut, Divina 
Farreny, va dir que el pròxim 
objectiu és “parlar amb tots 
els municipis per veure quins 
terrenys podem habilitar com 
a helisuperfícies d’emergència”.

SALUT BALANÇ

L’helicòpter del SEM ha fet més de cinquanta 
vols nocturns a Lleida en només sis mesos
És la província en la qual més actuacions hi ha hagut, amb trenta-sis al pla i quinze a la regió sanitària 
del Pirineu || Salut fixa com a objectiu habilitar heliports d’emergència a la majoria de municipis

36
TRASLLATS A LLEIDA

És la regió sanitària en què més 
trasllats s’han fet des que el servei 
va entrar en funcionament el mes 
de gener passat.

15
AL PIRINEU I ARAN

La majoria de les actuacions han 
estat per traslladar un pacient 
d’un hospital a un altre (14) i una 
va ser per actuar sobre el terreny.

177
A TOT CATALUNYA

Lleida, la Catalunya Central (34), 
Tarragona (32) i el nord de l’àrea 
metropolitana de Barcelona (23) 
lideren el rànquing de trasllats.

4
HELICÒPTERS MEDICALITZATS

N’hi ha un a cada província, però 
el que hi ha a la base de Sabadell 
actua també durant l’horari noc-
turn de 20.00 a 8.00 hores.

DADES

Els traumatismes, 
la principal causa 
dels trasllats
■ Dels 177 pacients que 
han estat traslladats amb 
helicòpter de nit, mig cen-
tenar tenien algun tipus 
de traumatisme. Així ho 
va assegurar Encinas, que 
va assenyalar que la sego-
na causa són els infarts, i 
la tercera malaltia princi-
pal són les infeccions. 

“A la majoria dels hos-
pitals es poden atendre 
infarts, però aquest últim 
any n’hi ha hagut quaran-
ta que han presentat algu-
na complicació i han ne-
cessitat trasllats a algun 
hospital de Barcelona o 
Sabadell, i en tercer lloc 
hi ha malalties com les in-
flamacions”, va explicar 
Encinas.

LES CLAUS

Lleida, la més beneficiada
❚ El fet que sigui la província 
amb menys unitats terrestres 
de tot Catalunya ha comportat 
que sigui el territori en el qual 
més actuacions ha fet l’helicòp-
ter nocturn.

Bases dels helicòpters
❚ Dels quatre helicòpters amb 
què compta el SEM, un té seu 
a Tremp, i la resta són a Móra 
d’Ebre, Girona i Sabadell. En to-
tal, es fan una mitjana de quin-
ze vols nocturns al mes a tot 
Catalunya.

Tots a la Vall d’Hebron
❚ Els vint-i-vuit trasllats noc-
turns de pacients que s’han fet 
a la regió sanitària de Lleida han 
anat des de l’hospital Arnau de 
Vilanova fins al de la Vall d’He-
bron de Barcelona.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

L’helicòpter del SEM es disposa a aterrar al parc de Bombers de Lleida, ahir.

Encinas, Farreny i Cortada, amb la tripulació de l’helicòpter i altres treballadors del SEM a Lleida.
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REDACCIÓ
❘ BASSELLA ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van sufocar ahir un in-
cendi que va calcinar un total de 
3.600 metres quadrats de vege-
tació forestal al terme municipal 
de Bassella. L’avís d’emergència 
es va rebre pocs minuts abans de 
dos quarts de dotze del matí a la 
zona de Sant Mer quan, pel que 
sembla, un corb que va impactar 
contra una línia elèctrica va pro-
vocar l’incendi. En les tasques 
d’extinció, que es van prolongar 
fins a vuit hores, van participar 
tres dotacions terrestres i dos 
helicòpters. Aquestes van con-
tinuar remullant la zona després 
de les 19.00 hores per evitar que 
les flames es revifessin.

D’altra banda, el primer se-
cretari del PSC, Miquel Iceta, 
va visitar ahir la comarca de la 
Ribera d’Ebre per avaluar els 
danys del devastador incendi 

Els Bombers sufoquen un incendi 
de vegetació forestal a Bassella

EMERGÈNCIES FOCS

Iceta va visitar ahir la Ribera d’Ebre després del devastador incendi.

que va arrasar 5.046 hectàre-
es, 1.490 de les quals a Maials, 
Llardecans, Bovera i la Grana-
della. “Hem de ser capaços de 
preparar millor el nostre país 

per afrontar el foc”, va assegu-
rar, i va apuntar que “hem de 
contribuir al debat per conèixer 
les causes i conseqüències de 
l’incident”.

Denuncien un 
pescador a la 
vall Fosca

RURALS

REDACCIÓ
❘  L A TO R R E D E C APD ELL A ❘  Els 
Agents Rurals van denun-
ciar el cap de setmana pas-
sat un pescador al detectar 
que havia comès diverses 
infraccions a la vall Fosca, 
al Pallars Jussà. La patrulla 
va localitzar un pescador en 
un llac i va comprovar que 
havia capturat més truites de 
les permeses i que aquestes 
tenien una mida inferior a la 
reglamentària. Els Rurals li 
van decomissar un total de 
10 truites, la canya de pescar 
i el rodet de fil, segons van 
informar ahir a Twitter.

Foc en un  
femer de Tudela 
de Segre

BOMBERS

❘ TUDELA DE SEGRE ❘ Els Bombers 
de la Generalitat van sufocar 
ahir al matí un incendi en un 
femer d’una granja de Tude-
la de Segre, nucli d’Artesa 
de Segre. El foc es va decla-
rar a les 7.04 hores del matí i 
fins al lloc dels fets van anar 
dos dotacions de bombers. 
Les flames es van originar 
prop d’una granja d’aus situ-
ada al costat de la carretera 
LV-3021. El propietari de la 
finca va col·laborar en les tas-
ques d’extinció removent els 
fems amb el tractor, segons 
els Bombers.

Reunió del Consell Executiu, ahir, en què es va aprovar el nou pla.

ACN

REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ Els Agents Rurals 
podran portar armes a partir 
de la tardor, gairebé tres anys 
després del doble crim d’Aspa 
(21 de gener del 2017), gràci-
es al nou Pla Estratègic del Cos 
d’Agents Rurals 2019-2024 que 
ha implementat pel Govern i 
que va entrar ahir en vigor. Se-
gons fonts sindicals, amb aquest 
nou pla tots els agents portaran 
a sobre una arma extensible i 
rebran formació per aprendre 
a utilitzar-la. El pla estratègic 
s’aprova dos anys i mig després 
que un caçador assassinés dos 
agents rurals de Lleida a Aspa 
i després de multitud de recla-
macions per part de sindicats 
i agrupacions del cos per aug-
mentar les mesures d’autopro-
tecció.  Està previst que diversos 
agents, al voltant de cinquan-
ta, s’especialitzin en temes de 
caça furtiva i enverinaments. 
En aquest cas, podran portar a 
sobre a més armes de foc, pre-
visiblement un revòlver. 

Actualment, quan una patru-
lla porta a terme una inspec-
ció per caça o pesca furtiva la 
realitzen tres agents protegits 
amb una armilla antibales, un 
dels quals porta una escopeta. 
“Aprovar el reglament d’armes 
és una assignatura pendent. Per 
a nosaltres és una bona notícia”, 
va explicar ahir Daniel Casti-
llo, coordinador de l’Agrupació 

Els Rurals portaran armes a la tardor, 
tres anys després del crim d’Aspa
La Generalitat dóna el vistiplau al nou pla estratègic de cara als pròxims cinc anys 
|| Els agents duran porres i, en alguns serveis, també revòlvers

PROTECCIÓ MEDI AMBIENT

d’Agents Rurals de Catalunya 
de CCOO.

Altres mesures que contem-
pla el nou pla, que segons la 
Generalitat té com a objectiu 
adaptar el cos a les necessitats 
actuals, són la creació, durant 
aquests cinc anys, de tres-centes 

noves places d’Agent Rural (ve-
geu el desglossament), així com 
incrementar en uns cinquanta 
treballadors el personal tècnic 
i administratiu. “Estem con-
tents amb l’aprovació del nou 
pla, però necessitem que es faci 
realitat i no es quedi només en 
el paper”, va assegurar Castillo. 

Així mateix, el cos també 
comptarà amb una renovació 
de la flota de vehicles (cinquan-
ta-nou totterrenys i cinquanta 
camionetes pickups) i tots pas-
saran a ser de rènting per poder 
estalviar tant en manteniment 
com en reparacions.

MESURES
Més plantilla tècnica i 
administrativa i renovació 
de la flota de vehicles,  
entre altres mesures

El Govern 
convocarà 300 
noves places fins  
a l’any 2024
■ El nou Pla Estratègic 
del Cos d’Agents Ru-
rals té previst convocar 
tres-centes places durant 
els pròxims cinc anys. Val 
a recordar que durant els 
últims exercicis el nombre 
d’efectius del cos ha des-
cendit de 527 a 496 i l’últi-
ma convocatòria de places 
es va produir l’any 2009, 
quan tan sols es van incor-
porar trenta nous agents. 
En aquest sentit, la falta 
de noves promocions ha 
provocat un envelliment 
progressiu del col·lectiu, 
en el qual actualment la 
mitjana d’edat és de cin-
quanta anys. Amb l’entra-
da en vigor d’aquest nou 
pla es preveu que durant 
l’any que ve es convoquin 
115 places noves. “Valo-
rem molt positivament 
aquest nou full de ruta. 
Estàvem oblidats”, va 
explicar ahir el president 
de l’Associació Professi-
onal d’Agents Rurals de 
Catalunya (Asparc), Josep 
Capdevila.

TRÀNSIT DENÚNCIA PENAL
MOSSOS D’ESQUADRA

El radar va captar al vehicle a 184 km/h dissabte a la tarda.

‘Caçat’ circulant a 184 quilòmetres 
per hora per la C-14 a Ciutadilla
❘ LLEIDA ❘ Els Mossos van denun-
ciar penalment dissabte pas-
sat un conductor de 24 anys 
i veí de l’Alt Camp que va ser 
caçat a 184 km/h en un tram 
de 90 km/h per la carretera 
C-14 al seu pas per Ciutadilla.  
L’acusen d’un delicte contra la 

seguretat viària per conduir a 
una velocitat penalment pu-
nible. Va ser interceptat a les 
16.15 hores durant un control 
preventiu de velocitat. El de-
nunciat haurà de comparèixer 
pròximament davant del jutjat 
de guàrdia de Cervera.
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