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Lleida-Espanyol de Copa del Rei 
aquesta tarda, un matx que arriba en 
mal moment per als dos equips 

GillA I pàg. 42 
La 'performance' amb l'himne feminista 
de Xile 'Un violador al teu camí' es 
deixa sentir també a Tremp 
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Localitzen sense 
vida el boletaire 
de Rosselló 
després de set 
dies de recerca 
De 94 anys i desaparegut 
dijous passat a Viacamp 

Agents de la Guàrdia Civil van 
localitzar ahir cap a les 12.30 
hores el boletaire de Rosselló 
de 94 anys que estava desapare
gut des de dijous de la setmana 
passada als boscos de Viacamp, 
a la Franja. El cos sense vida de 
Lliberata Botargues es va trobar 
en una zona pròxima al barranc 
d'Hort , al terme d'aquest muni
cipi de la Ribagorça. 

COMARQUES I 21 

0-0 en el partit del Tsunami 
Processen l'exlíder 
de Vox per abusos 
a discapacitats 
i pornografia 

Barça-Madrid li A l'equip 
blaugrana li va faltar joc i 
encert davant de porteria 

Mor una dona de 
84 anys a Arbeca 
al ser atropellada 
Un camió la va envestir en 
una travessia i el consistori 
demanarà una variant 

Una veïna d 'Arbeca de 84 anys va morir 
ah ir al matí a l ser atropellada per un ca
mió a l'avinguda dels Portals, la travessia 
de la carretera C-233, d'aquesta localitat 
de les Garrigues. La víct ima mortal és 
Montserrat Mullerat. 

COMARQUES I 20 

Procés li El duel es va aturar 
dos minuts per llançament 
de pilotes inflables 

SALUT E TA 
a l'abast de tothom! 

Disturbis li Nou detinguts 
per xocs entre mossos i 
manifestants prop del camp 

ÉS NOTÍCIA I 3-7 

Ortiz 
canvia de 
versió i 
nega ara les 
acusacions 

L'exlíder de Vox a Lleida, José 
Antonio Ortiz, processat per 
abús sexual, pornografia i cor
rupció de discapacitats, nega ara 
les acusacions. 

LLEIDA I 14 
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SERVEIS 

El Govern insta firmes de 
llum i gas a assumir el 
60% del deute de pobres 

LLEIDA I lO 
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INFRAESTRUCTURES 

Lleida, amb les carreteres 
més perilloses de 
Catalunya, segons el RACC 
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SANITAT TOP 20 

Distinció estatal per 
a l'Arnau i l'Hospital 
del Pallars 
I LLEI DA I L'Arnau de Vilanova i any hi han participat de forma 
l'Hospital Comarcal del Pallars voluntària 145 centres (el 70 
han estat distingits amb els pre- per cent públics i el30 per cent 
mis Hospitals TOP 20. Concre- privats) procedents de catorze 
tament, l'Arnau ha rebut aquest autonomies. 
premi en el servei d'aparell di-
gest iu i l'Hospital del Pallars, 
per la seua gestió hospitalària 
global, a l'haver aconsegu it el 
millor equilibri de resultats en 
totes les àrees. L'Arnau estava 
nominat també en les catego
ries de gest ió global, sistema 
nerviós, respiratori i atenció al 
pacient crít ic, però no se n'ha 
emportat cap més, al contrari 
que en edicions anteriors. 

Aquests premis formen part 
d'un programa d'avaluació 
d'hospitals basat en indicadors 
objectius obtinguts a partir de 
les dades que es registren habi
tualment. Els entrega la com
panyia de serveis d'informació 
sanitària Iasist i en global n'ha 
concedit 64 a 40 hospitals de 
vuit autonomies, quinze dels 
quals a Catalunya, amb el Sant 
Joan de Déu com el més premiat 
amb quatre guardons. Aquest 

AJUNTAMENT 

El sindicat CSI F veu un 
"menyspreu" el lot de 
Nadal d'aquest any 
I LLEIDA I El sindicat CSJF va qua
lificar ahir de "menyspreu i fa l
ta de respecte" cap als empleats 
municipals que el l ot de Nadal 
d 'aquest any sigui només una 
"miserable" botella de mig litre 
d'oli d'oliva. Va afirmar que ha 
provocat "malestar" entre la 
gran majoria del personal i va 
dir que espera que la corporació 
apliqui la mateixa política amb 
els alts càrrecs. 

AJUNTAMENT DE JUNEDA 

ANUNCI 

El Butlletí OfiCial de la Província de 
Ueida núm. 242 de data 17 de 
desembre de 2019, publica l'acord 
d'aprovació definttiva i el text 
íntegre de l'ordenança municipal de 
les Normes de funcionament del Ple 
de l'Ajuntament de Juneda, la qual 
cosa es fa pública d'acord amb 
l'article 66.1 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 

Juneda, 17 de desembre de 2019 

~Alcalde, 
Antoni Villas Miranda 

LLEIDA I 11 I 

SALUT FÀRMACS 

Baixa un 40 per cent l'ús d'antibiòtics 
als hospitals de Lleida en cinc anys 
1 LLEIDA I Seixanta professionals 
sanitaris es van reunir dijous 
passat a Lleida a la trobada 
anual del grup P-ILEHRDA, 
corresponent a l 'equip de l 
Programa d 'Optimització 
d'Antibiòtics de la província. 
Aquest equip ha aconseguit 
una reducció significativa 
del consum d'antibiòtics , fet 
que es tradueix en una menor 

resistència als bacteris locals 
i una millora de la qualitat 
assistencia l i de la seguretat 
dels pacients. 

En els últims cinc anys s'ha 
reduït un 40 per cent la seua 
administració als hospitals 
Arnau de Vilanova, Santa 
Maria i del Pallars i als cor
responents centres sociosani
taris. L'objectiu de la jornada 

va ser proporcionar informa
ció per millorar la raciona
lització de l'ús d'antibiòtics 
als assistents, principalment 
procedents d'Atenció Primà
ria , residències, centres de 
discapacitats i Salut. 

El grup preveu organitzar 
xarrades i material en els di
versos CAP per formar els 
ciutadans. 
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CULTIUS DOMINI PÚBLIC 

Plantegen cuidar les riberes 
per continuar conreant-les 
Proposta perquè els pagesos segueixin explotant els terrenys li 
Carta de rebuig de pagar el cànon a l'apujar-lo fins un 500% 

E.FARNELL 
1 LLEIDA 1 Pagesos d' Ivars de No
guera i el departament d'Agri
cultura estudien una solució 
legal que permeti conrear les 
finques de ribera dels rius No
guera Ribagorçana i Segre, 
propietat de la Genera litat , 
davant del rebuig dels agricul
tors a pagar el cànon anual per 
treballar aquestes terres, que 
en alguns casos ha pujat fins un 
500 per cent. Una proposta so
bre la taula és que els pagesos 
facin treba lls de manteniment 
a les riberes i el seu entorn per 
continuar conreant. 

L'increment és conseqüència 
del procés de regu larització ca
dastral que va iniciar la conse
lleria el2018 i que els afectats, rar aquesta pujada. Per la seua 
prop de 200 entre la Noguera i part, De Noguera va explicar 
el Segrià, veuen desproporcio- que les dos parts es tornaran 
nat i injust. Precisament, una a reunir al gener per valorar 
representació d'una trentena propostes que permetin la ges
de pagesos d'Ivars de Noguera tió de les finques d'una mane
van entregar ahir una carta de ra "satisfactòr ia per a les dos 
rebuig del delegat d'Agricultu- parts". Va assegurar que l'ob
ra a Lleida, Ferran de Noguera, jectiu és evitar un concurs pú
en la qual insten a reconside- blic per a l'explotació d'aquests 

terrenys. Per la seua part, els 
agr icultors va n reconèixer la 
"voluntat" d'Agricultura de 
trobar una solució. El cànon 
es remunta als anys 60 i, a par
tir d'aquest any, els agricu ltors 
passen de pagar una mitja na 
de 52 eures anuals a 284. Els 
afectats no liquidaran el rebut 
del2018. 

TARIFES 

ATM aprova 
apujar un 2,8% 
el bitllet senzill 
peral2020 
Bonificarà a llOO% la 
targeta infantil T-12 

I LLEIDA I El consell d'admi
n istració de l 'Autorita t 
Territorial de la Mobilitat 
(ATM) de Lleida va aprovar 
ahir una pujada de tarifes 
en tots els títols de trans
port públic per al2020. La 
més significativa és la del 
bitllet senzill , que passarà 
de costar 1,75 eures a 1,8. 
Això suposa un augment 
del2,8%. El títol que menys 
augmenta és la T-10/30, que 
ho fa en un 1 ,92% i passa 
de 7,8 eu ros a 7,95. 

Pel que fa a l cos t de les 
targetes recarregables, 
l'Anònima augmenta un 
8,69% i passa de 2,3 eures 
a 2,5 i la Personalitzada 
un 2,94%,ja que passa de 
3,4 eures a 3,5. La targe
ta infant il T-12, en canvi, 
passa de costar 35 eu ros a 
estar tota lment bonifica
da. Val a recordar que les 
tarifes estaven congelades 
des del2014. D'altra banda, 
els usuaris del transport pú
blic van assolir al novembre 
els 8,1 milions. 

COMARQUES I 19 I 

La Granadella recorda 
la Guerra Civil 
l l A GRANADELLA I La Granade
lla i el Soleràs han organit
zat diferents activitats per 
aquest cap de setmana amb 
l'objectiu de commemorar 
e ls bombardejos durant 
la Guerra Civil en dates 
nadalenques. 

Vallbona guanya terra 
per a equipaments 
I VALLBONA DE LES MONGES I La 
comissió te rri tor ia l d 'ur
banisme de Lleida va 
aprovar ahir modificar la 
planificació urbanística de 
Vallbona de les Monges, 
que guanyarà 12.922 me
tres quadrats per ampliar 
el sistema d'equipaments 
públics, millorar la xarxa 
viària i incloure serveis tèc
nics ja existents. 

EIJussà preveu un milió 
per a les depuradores 
I LLEIDA 1 El consell del Pallars 
Jussà contempla un milió 
d 'eures per a la gest ió de 
les tretze depuradores que 
hi ha a la comarca en e ls 
pressupostos per a l'any 
2020, presentats ahir du
rant el ple i que ascendei
xen a 12,5 milions d'eures, 
ta l com va avançar SEGRE 
diumenge passat. 

agricultura.gencat.cat • 
Unió Europea 
Fons Euro eu 
Marltlm I ~ la Pesca 

mil Generalitat 
~ de Catalunya 

~s Milions r, de futurs 
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GUIA 
42 :'obilització. La performance "Un violador 

al teu camí' arriba a Tremp. 

48 : atre. La companyia Campi Qui Pugui 
adapta el documental francès 'Camí a l'escola'. 

www.segre.com/guia I 
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DEMOGRAFIA ESTADÍSTICA 

Lleida torna a guanyar població 
Els residents a la província augmenten per primera vegada en els últims sis anys gràcies a l'arribada 
d'estrangers li Només a Aran els naixements han superat les defuncions en un any 

L.GARCIA 
1 LLEIDA 1 La població resident 
a la província de Lleida és de 
430.255 persones a 1 de gener 
del 2019, segon s les estima
cions de població publicades 
a hir per l' ldescat, xifra que 
suposa el creixement més ele
vat en nombre d'habitants dels 
últims sis anys gràcies a l'arri
bada d'estrangers. Segons les 
dades d ' ldescat, en un any, la 
província ha guanyat un total 
de 2.537 residents, tot i que es 
manté el creixement negatiu de 
la població, amb la diferència 
més notable entre el nombre de 
naixements i defuncions dels 
últims anys. Així, l'any passat, 
van morir 852 persones més 
de les que van nàixer i només 
a Aran els naixements van su
perar les defuncions, amb un 
creixement natural positiu. 

L'estimació de població 
d'Idescat t ambé constata que 
la població va augmentar l'últim 
a ny en nou comarques lleida
tanes mentre que les úniques 
que van perdre residents van ser 
l'Alt Urgell i els Pa llars Jussà i 
Sobirà. Entre les causes d'aquest 
augment de població, l'estadísti
ca dóna un motiu molt clar corn 
és l'arribada de més residents 
des de l'estranger. Totes les co
marques lleidatanes van aug
mentar la població procedent 
de l'exterior i al conjunt de la 
província van establi r la seua 
residència un tota l de 8.858 
immigrants, un 28% més que 
l'any passat, ment re que 5.682 
lleidatans més, tant de nacio
nalitat espanyola com est ran
gera, se'n van anar a viure en 

GUARDONS CIVISME 

un alt re país. Així mateix, va 
augmentar la migració interna, 
amb més arribades d'altres mu
nicipis catalans o espanyols que 

NATALITAT A LA BAIXA 

En un any van morir 852 
persones més que les 
nascudes a Lleida, la xifra 
més alta en tres anys 

Els Baula per a Aremi, J. R. 
Gonzalez i Banc de Temps 
REDACCIÓ 
I LLEIDA 1 La Fundació A remi, el 
Banc de Temps de Lleida i Jo
an Ramon Gonz<i.lez van ser 
ahir guardonats a la dotzena 
edició dels Premis Baula, que 
atorga la Paeria en reconeixe
ment a les millors iniciatives i 
trajectòries de participació cí
vica. En la categoria d'entitats, 
l'ajuntament va reconèixer la 
feina que Aremi ha fet du rant 
més de quaranta a nys, ajudant 
persones amb paràlisi cerebra l. 

L'intercanvi de temps i serveis 
entre la ciutadania que propo
sa el Banc de Temps de Lleida 
es va emportar el guardó a la 
millor activ itat participativa, i 
per la seua banda el president de 
l'Associació Amics de la Seu Ve
lla, Joan Ramon Gonz3lez, va 
obtenir el premi d'honor per la 
seua tasca al capdavant d'aques
ta entitat durant els últims vint 
a nys. L'acte de lliura ment de 
gua rdons va tenir lloc al Saló 
de Plens de la Paer ia. 

de sortides, amb una diferència 
de 225 residents. 

L'estadística evidencia que 
l'índex d'envelliment a Cata
lunya continua augmentant a 
causa de natalitat a la ba ixa i 
una esperança de vida alta. El 
Pallars Sobirà i les Garrigues 
se situen entre les comarques 
catalanes amb un percentatge 
més elevat de persones majors 
de 65 anys, que representen el 
25,7% i el25,1% del total, res-

pectivament. Al costat oposat, 
Aran és la que compta amb un 
percentatge més baix de majors 
de 65 a nys. Quant a ls joves, 
amb edats que comprenen dels 
O als 15 anys, el Pallars Jussà és 
la segona comarca amb el per
centatge més baix, ja que no
més representen el 13,2% del 
total de la població. Al conjunt 
de Catalunya, hi ha 28,8 perso
nes majors de 65 anys per cada 
cent en edat labora l. 

LA DADA 

430.255 
RESIDENTS 

Nombre de persones que resi
dien a la província de Lleida a 1 
de gener del 2019, un total de 
2.537 més que el 2018. 

-852 
CREIXEMENT NATURAL 

És el nombre de persones que 
han mort l'úl tim any a les co
marques ll eidatanes més que 
les que han nascut. 

8.858 
IMMIGRANTS 

Xifra de persones que van venir 
des de l'estranger per establir 
la seua residència a la província 
de Lleida, un 28% més que a 1 
de gener del2018. 

13,2% 
DEOA lS ANYS 

El Pallars Jussà és la segona co
marca catalana amb el percen
tatge més baix de menors d'en
tre O i 15 anys. 
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MOBILITZACIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Lhimne feminista xilè 
també arriba a Tremp 
Desenes de dones a la performance 'Un violador al teu camí' 
REDACCIÓ 
1 TR EMP 1 D esenes de persones 
van pa rticipar ahir en la per
formance Un violador al teu 
camí a Tremp, amb la qual cosa 
es van sumar a les mobilitzaci
ons a nivell in ternacional per 
denuncia r la violència contra 
les dones . Les participants, 
abillades amb una bena negra 
que e ls tapava els ulls, va n 
escenificar la coreografia de 
l'himne fem inista del grup xilè 
Las Tesis a la ra mbla de Tremp. 
Com ja es va fer a Lleida ciutat , 

segre.com 

les organitzacions feministes 
han adaptat la lletra d 'aquest 
himne al català i a la realitat 
cata lana per denunciar la "im
punitat" dels agressors sexuals 
i maltractadors. 

Atot el món 
La setmana passada, més de 

500 persones van participar en 
la performance d'Un violador 
al teu camí a la plaça Paeria de 
Lleida. Un acte amb el qua l les 
entitats fem inistes mostren la 
seua solidaritat amb les dones 

xilenes que van iniciar la mobi
lització, que ha arribat a països 
d'arreu del món. Segons l'últim 
bala nç del ministe ri de l'Inte· 
r i or, entre els mesos de gener i 
setembre es van denunciar un 
tota l de 143 delictes sexua ls 
a la província de Lleida, dels 
quals 31 van ser per violacions, 
un 40% més que en els matei· 
xos mesos de l'any passat. En 
el tercer trimest re també han 
augmentat les denúncies per 
v iolència mascl ista (vegeu la 
pàg ina 14). 

SUCCESSOS ROBATORIS 

SEGRE I 
Dijous, 19de desembre del 2019 

Estafen tres milions 
als ancians que 
cuidaven a Burgos 
AG~NCIES 
I BURGOS I La Pol icia Nacional 
ha detingut dos responsables 
de sengles centres residenci· 
a ls privats de Burgos com a 
suposats autors de nombro· 
ses es tafes i apropiacions in· 
degudes de béns dels ancians 
que cuidaven, aconseguits a 
través d 'herències i gràcies 
a enganys amb què van acu· 
mular 3 milions d 'euros. 

L'operació policial ha de· 
te rminat que e ls suposats 
autors s'aprofitaven del de· 
ter iora ment físic i cognitiu 
de la gent gran que tenien a 
càrrec i aconseguien la tota· 
li tat dels seus béns, segons 
van informar fonts de la Po· 
li cia Nacional. Van arribar a 
nomenar les víctimes com a 
administ radors de societats 
sota les quals hav ien format 
un complex entramat amb 
la finalitat principa l d'apa· 
derar·se de l'herència dels 
seus pacients. 

En el moment de l'arrest, 
els investigats tenien al seu 
nom trenta propietats, entre 
les qua ls habitatges, naus i 
dive rses finqu es rústiques 
ubicades a la província de 
Burgos i en altres zones d'Es· 
panya, que havien adquirit 
de fo rma fraudulenta dels 
pacients traspassats. 

Els investigadors, que han 
comptat amb la coHaboració 
de la Gerència Territorial de 
Serveis Socials de la Junta de 

Castella i Lleó, van practicar 
els arrestos per la suposada 
autoria dels de lictes d 'es· 
tafa, apropiació indeguda, 
falsedat documental , delicte 
contra la integritat moral i 
blanqueig de capitals. 

La in vest igac ió va ini· 
cia r · se a comença men t s 
d'aquest any, quan els agents 
van tenir coneixement que 
diverses persones podien es· 
tar estafant una gran quanti· 

RESIDtNCIES 

Detinguts els gerents de 
dos centres, que fins i tot 
s'apropiaven efectes 
personals dels ancians 

tat d'ancians amb un impor· 
tant patrimoni personal. Van 
esbrinar que els arrestats es 
trobaven a càrrec de la direc· 
ció i gestió de dos residències 
ubicades a la ciutat de Bur· 
gos. De la mateixa manera , 
s'apoderaven de tota mena 
d 'efectes familiars, com per 
exemple joies, obres d'art , 
mobiliari i fins i tot fotografi· 
es. Així mateix, els investiga· 
dors van descobrir un pis que 
els detinguts havien habilitat 
de forma fraudulenta, també 
com a residència d 'ancians, 
sense complir els requisits 
legals establerts. La investi· 
gació continua oberta. 

Cada divendres amb: 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
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