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❘ la seu D’urgell ❘ La professora de 
l’institut Joan Brudieu de la Seu 
d’Urgell que va continuar fent 
classes mentre estava pendent 
del resultat una prova PCR, que 
finalment va donar positiu i va 
obligar a confinar tres grups, 
ha enviat un mail a les famílies 
dels alumnes en el qual deixa 
clar que va anar a treballar en 
contra de la seua voluntat, per-
què el cap d’estudis del centre 
l’hi va ordenar, malgrat que 
ella havia demanat el contra-
ri seguint la recomanació del 
seu metge. En el mail, al qual 
ha tingut accés aquest diari, la 
docent detalla que el dilluns 5 
d’octubre va acudir al metge 
al centre Doctus de la Seu per 
notificar-li que durant el cap 
de setmana havia tingut febre, 
encara que aquell dia ja no en 
tenia, i que aquest li va dir que 
no anés a treballar i que truqués 
al CAP perquè els gestiones-
sin la baixa laboral i una PCR. 
Tot seguit, indica que “així ho 
vaig fer” i que llavors va trucar 
a l’institut “perquè una profes-
sora de guàrdia anés a vigilar 
la meua classe”. Destaca que “a 
continuació em va trucar el cap 
d’estudis i em va dir que si em 
trobava bé i no tenia la baixa 
que anés a treballar”. En aquest 
sentit, aclareix que “vaig anar a 
treballar al centre no per pròpia 
voluntat, sinó que perquè els 
meus superiors, caps d’estudis, 
així m’ho van dir i no vaig ser 
capaç de negar-me. Aquest va 
ser el meu error”. També subrat-
lla que els metges del CAP “van 
actuar amb rapidesa i amb una 
gestió Covid d’excel·lència”. 
“Una vegada explicats els fets 
voldria traslladar les meues dis-
culpes a tots els meus alumnes i 
a les seues famílies per tots els 
problemes que aquesta situa-
ció no desitjada ha ocasionat. 
Són moments desconcertants 

h.c. / x.r.
❘ lleiDa ❘ Prop de 150 municipis 
de Lleida registren actualment 
un risc baix de rebrot, un ín-
dex que es calcula multiplicant 
els casos dels últims 14 dies per 
cada 100.000 habitants per la 
velocitat de propagació del virus 
en els últims 7 dies. Les autori-
tats sanitàries xifren en 100 el 
llindar a partir del qual el risc 
és alt. L’índex es dispara en els 
últims dies i a Lleida provín-
cia és de 381. Tanmateix, per 
municipis, només 59 superen el 
llindar de 100. De les altres 172 
localitats de Lleida, la pràctica 
totalitat (147, dos de cada tres) 
tenen un índex nul (zero) o molt 
baix. La resta (25) és mitjana-al-
ta o mitjana-baixa.

Les mesures acordades aques-
ta setmana per la Generalitat, 
en vigor des de la matinada 
d’ahir, afecten tots els municipis 
i comarques de la mateixa for-
ma, una cosa que critiquen afec-
tats amb negocis en zones lliures 
de Covid, i reclamen un règim 
singular que contempli la seua 
excepció. En alguns dels muni-
cipis més petits les restriccions 
amb prou feines no es noten, ja 
que no tenen bars, restaurants 
ni comerços.

Però en la majoria l’hostaleria 
ha acollit aquest tancament com 
un cop molt fort. Per exemple, 
els locals de l’Alta Ribagorça 

(amb risc de rebrot zero) o el 
Pallars Sobirà (43). Al Jussà, 
s’ha disparat al passar de 39 a 
352,9 en la setmana del 6 al 12 
d’octubre, encara que en aquest 
període només es van detectar 
11 nous contagis. Al Segrià, 
la incidència del virus és molt 
desigual. 

Marta Teixidó regenta des de 
fa 17 anys un bar a la Granja 

d’Escarp i va criticar aquest nou 
tancament, el tercer des de l’ini-
ci de la pandèmia, en una pobla-
ció sense casos actius i un risc de 
rebrot zero. “Crec que durarà 
més de 15 dies”, va valorar. 

“No és normal tancar la res-
tauració mentre gairebé totes 
les altres coses segueixen ober-
tes, així no baixaran els contagis 
i la situació es prolongarà”, va 

argumentar. “Nosaltres no fem 
menús i no ens surt a compte 
obrir només per servir entre-
pans. Apagarem les neveres 
per estalviar llum, la resta de 
despeses serà igual. Intentarem 
seguir endavant i anar pagant.” 
En municipis d’Aragó limítrofs 
amb Lleida com Fraga i Binèfar, 
alguns hotelers ja han constatat 
reserves de lleidatans.

Marta Teixidó, ahir al seu bar ja tancat a la granja d’escarp, municipi sense casos actius.

magDalena altisent

Prop de 150 municipis de Lleida, 
sense risc de rebrot i sense bar
Sis de cada deu localitats tenen índexs baixos però les restriccions s’apliquen sense 
distinció || Això provoca queixes dels afectats a les zones sense contagis

l’alcalde de lleida, amb 
febre i pendent d’una  
PCr, confinat a casa
❘ lleiDa ❘ L’alcalde de Lleida, 
Miquel Pueyo, es va fer ahir 
una prova PCR per determi-
nar si s’ha encomanat de la 
Covid-19, ja que tenia febre. 
Ho va anunciar ell mateix al 
matí a través de les xarxes so-
cials, on també va matisar que 
es troba bé i que ha decidit fer-
se la prova per “prudència”. 
Mentre espera el resultat, que 
pot tardar fins a quaranta-vuit 
hores, continuarà treballant 
des de casa.

A més a més, els regidors 
i personal de la Paeria que 
havien estat en contacte amb 
Pueyo es van aïllar ahir per 
prevenció a l’espera del re-
sultat, cosa que va obligar a 
ajornar altres actes a banda 
del previst a la Seu Vella per 
atorgar el títol de fill predilecte 
de la ciutat a l’escriptor Josep 
Vallverdú.

D’altra banda, el consell 

comarcal del Segrià prepara 
l’elaboració d’un pla de reac-
tivació i de desenvolupament 
local i estratègic amb l’objectiu 
de recuperar l’activitat socio-
econòmica als municipis de la 
comarca, que s’ha vist greu-
ment afectada per les restric-
cions de la Covid. 

Per dur-lo a terme, ha obert 
la convocatòria per a la con-
tractació, durant un període 
d’un any, d’un tècnic per a la 
redacció del pla i dos més per a 
l’execució i el seguiment. 

Així mateix, el consell tam-
bé treballa per posar en marxa 
una campanya de promoció de 
la comarca i va explicar que la 
setmana que ve les empreses 
del sector del comerç i serveis 
de Lleida, Alcarràs, Aitona, 
Soses, Seròs, Torres de Segre 
i la Granja d’Escarp podran 
començar a demanar als ajun-
taments ajuts directes.

Els centres d’estètica, 
indignats per haver              
de tancar portes

els comerços van començar ahir a controlar l’aforament, que no pot superar el 30%.

x. rodríguez / P.r
❘ lleiDa ❘ Els centres d’estètica de 
Lleida van reaccionar amb gran 
indignació al fet que la Gene-
ralitat els hagi obligat a tancar 
durant 15 dies, mesura que va 
entrar en vigor ahir dins de les 
noves restriccions per intentar 
atallar els contagis de Covid. 
“Em sembla totalment injust. 
Hem implementat un protocol 
molt estricte de neteja i s’hi han 
invertit molts diners”, va denun-
ciar ahir l’estilista Sara Buira, 
que va afegir que també recolza 
el moviment Creure en nosal-
tres, que ha convocat una vaga 
de perruqueries i centres d’es-
tètica a nivell estatal el proper 
dia 20 d’aquest mes per recla-
mar la baixada de l’IVA del 21% 
al 10% en els dos sectors. A la 
demarcació de Lleida es calcula 
que unes 200 perruqueries se-
cundaran la vaga. “També som 
un col·lectiu essencial. Entre 

unes traves i d’altres ens costa-
rà molt tornar a arrancar”, va 
apuntar Buira.

Així mateix, els comerços ja 
van començar ahir a controlar 
els seus aforaments, ja que du-
rant les properes dos setmanes 
no podrà superar el 30%.

Mentrestant, les escape ro-
oms romandran obertes, se-
gons van assegurar els negocis 
consultats per aquest diari. Javi 
Villodres, de Bluescape Room 
de Lleida ciutat, va explicar 
que estan en contacte amb al-
tres propietaris de sales de Ca-
talunya, que han fet diverses 

consultes sobre la situació dels 
seus negocis en relació amb les 
noves mesures de la Generali-
tat i “en principi continuarem 
oberts”. Va recordar que en els 
jocs d’escape participen grups 
d’entre 5 i 6 persones, per la 
qual cosa s’estarien complint 
amb l’establert pel Govern. 

Per la seua part, des d’Esca-
pa’t Lleida van recordar que 
les escape rooms “funcionen 

eScaPe rooMS
les escape rooms 
lleidatanes mantenen les 
portes obertes i asseguren 
que són “llocs segurs”

coronavirus lleida i coMarqueS
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Inversió de 
433.360 € per al 
pla de camins  
de l’Alt Urgell

municipis

❘ La seu D’urgeLL ❘ El consell de 
l’Alt Urgell invertirà 433.360 
euros en el pla de camins 
de nuclis de població per a 
aquest any. Els treballs se 
centraran en nou actuaci-
ons de vuit municipis de la 
comarca. 

Les obres estan finançades 
en un 75% pel departament 
de Territori, que aportarà 
375.228 euros, mentre que 
el 25% restant serà assumit 
pels ajuntaments. L’actuació 
més important serà el reforç 
del ferm d’un tram de quatre 
quilòmetres del camí d’ac-
cés a Castellàs del Canó, al 
municipi de les Valls d’Agui-
lar, i preveu una inversió de 
199.939 euros.

L’acusat i l’altra conductora imputada, situada a la dreta, ahir durant el judici.

magDaLena aLtisent

L. garcía
❘ LLeiDa ❘ Agents dels Mossos d’Es-
quadra van declarar ahir que el 
xoc mortal a l’N-240 ocorregut 
el 16 d’octubre del 2016 i que va 
acabar amb la vida de la veïna 
de les Borges Marta Soria, de 27 
anys, va ser provocat perquè el 
conductor acusat va envair el 
carril contrari. Així de taxatius 
es van mostrar ahir en el judici 
celebrat coincidint amb el quart 
aniversari de l’accident mortal 
i que va asseure als banc dos 
acusats per a qui els pares de la 
víctima, representats per l’advo-
cat Josep Maria Peiró, sol·liciten 
15 anys de presó per homicidi 
dolós (quatre si no es considera 
dolós), quatre anys per omissió 
del deure del socors i cinc per 
conducció temerària, mentre 
que la Fiscalia sol·licita quatre 
anys. La vista es va allargar du-
rant 11 hores.

En la seua declaració, un 
dels agents va assenyalar que 
els conductors imputats juga-
ven al “perseguit i perseguidor”. 
Segons la seua declaració, l’acu-
sada va sortir primer d’un res-
taurant situat a l’Ll-11 i l’altre 
acusat va voler atrapar-la amb el 
seu vehicle, fins que finalment 
van acabar xocant. “L’acusat, 
després d’avançar aquest ve-
hicle, va impactar contra el 
turisme de Marta Soria, sense 
que ella pogués fer res per evi-
tar-ho”, van assenyalar i van 
constatar que l’accident només 
es podria haver evitat “si l’acu-
sat no hagués avançat l’altre cot-
xe”. “Mai en 18 anys de carrera 
havia vist un impacte tan fort”, 
va afirmar l’agent. Així mateix, 
segons el pèrit, l’acusat circula-
va a una velocitat d’entre 138 
i 160 quilòmetres per hora, en 
un tram limitat a 90. Segons els 
mossos, cap dels acusats va fer 
referència a un tercer vehicle 

“El xoc mortal de l’N-240 va ser 
causat per un joc a la carretera”
Mossos ratifiquen que un dels acusats va impactar contra el vehicle de Marta Soria 
després d’envair el seu carril en un avançament || Els pares demanen “justícia”

tribunals trànsit

els pares i la germana de Marta Soria, dirigint-se al judici.

magDaLena aLtisent

implicat en l’accident, fins que 
un agent va trobar el vehicle de 
la jove al canal. 

L’acusat, per la seua part, va 
assenyalar que ell no va impac-
tar contra l’altra acusada, sinó 
que va ser ella la que el va en-
vestir amb el vehicle. “Sento el 
dolor de la família, però bus-
quen un responsable i no sóc jo”, 
va declarar.

Abans de l’inici del judici, el 
pare de Marta Soria va assenya-
lar que confia que “es faci jus-
tícia una vegada per sempre” i 
va relatar que “han estat quatre 
anys molt durs i esperem que 
sigui un judici just per a ella i 
que pugui descansar tranquil-
la”. Segons la família, l’accident 
“d’imprudent no té res” i va afe-
gir que “matar no és gratis”.

Crema la xemeneia i 
part de la teulada 
d’una casa a Tremp

emergències

❘ tremp ❘ Els Bombers van tre-
ballar ahir en l’extinció d’un 
incendi que va calcinar la xe-
meneia i part de la teulada 
d’un habitatge a Tremp. Els 
fets van tenir lloc al de Palau 
de Noguera i cap persona hi 
va resultar afectada. Un altre 
incendi va calcinar tres hec-
tàrees de vegetació a prop 
de la fortificació dels Vilars 
a Arbeca.

bombers

Incendi ahir a Tremp.

La Seu d’Urgell obre la Fira de Sant Ermengol ‘virtual’
❘ La seu ❘ La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell va obrir ahir de 
manera virtual, després de cancel·lar els actes presencials a causa 
de la pandèmia. El certamen oferirà a través del canal Youtube 
cinc degustacions guiades de formatges.

Suport de la Diputació als grups d’acció local
❘ LLeiDa ❘ El consell rector del Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació va aprovar ahir els convenis amb tots els Grups d’Acció 
Local de la demarcació per impulsar la transició econòmica, social 
i ambiental per un valor de 304.800 euros.

Ordenen obrir judici oral contra l’exalcalde d’Alcarràs
❘ LLeiDa ❘ El jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida va ordenar ahir 
l’obertura de judici oral per un delicte de desobediència contra 
Miquel Serra, exalcalde d’Alcarràs, que es va negar a retirar lla-
ços grocs durant la campanya electoral de les generals del 28-A.
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Pep Riera i la cooperativa del Cadí, 
premis Felip Domènech.

p. 21
L’Ibex-35 perd un 1,45 per cent  
en la setmana.
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eStudi
L’estudi de Pimec està 
realitzat al setembre,   
abans del repunt de        
casos de Covid-19

Torres finalitza 
la verema a 
Tremp amb la 
varietat pirene

vinyes

❘ LLeIDa ❘ La família Torres ha 
mostrat la seua satisfacció 
amb la verema d’aquest any 
i la qualitat dels primers vins 
després de finalitzar dijous 
la verema a les seues finques 
de Catalunya, amb la varie-
tat ancestral pirene a Sant 
Miquel de Tremp, segons va 
informar ahir en un comu-
nicat. El director general de 
Família Torres, Miguel Tor-
res Maczassek, va celebrar la 
collita i la qualitat que mos-
tren els primers vins aquest 
any “atípic en molts sentits” 
i va destacar que la varietat 
ancestral torna a tancar la 
campanya com a mostra del 
seu potencial. En algunes zo-
nes ha estat d’un 30% menys 
amb relació a l’any passat, 
tenint en compte el context 
marcat per la pandèmia, que 
ha obligat a treballar amb 
una gran planificació de les 
mesures de seguretat per as-
segurar la salut i la continuï-
tat de la verema.

redacció
❘ LLeIDa ❘ Prop del 18% (17,9%) de 
les empreses petites i mitjanes 
(pimes) i autònoms de Lleida es 
plantegen tancar definitivament 
el negoci, segons un estudi de 
Pimec referent al mes de setem-
bre. El risc de tancament és més 
alt encara en el sector de l’hosta-
leria i restauració, on un de cada 
quatre establiments es planteja 
abaixar la persiana. El princi-
pal problema de les empreses 
és el descens de l’activitat, que 
en el 31,4% assoleix entre un 
75 i el 100%, però cada vegada 
guanyen més pes les dificultats 
financeres.

L’enquesta de la patronal 
mostra que el 57,1% de les pi-
mes lleidatanes pateixen proble-
mes financers i un 37,1% preveu 

que continuarà tenint-los durant 
el primer semestre del 2021. 

A més a més, un 48,6% han 
subscrit algun tipus de préstec 
amb la garantia de l’Institut de 
Crèdit Oficial (ICO) i la tercera 
part d’aquestes creu que tindrà 
dificultats per tornar el crè-
dit passats els dotze mesos de 
carència.

En aquest sentit, la patronal 
considera que la manca dels crè-
dits hauria d’allargar a dos anys 
i el període total de retorn, a 
10. “Després de la crisi de de-
manda, hem passat a un segon 
nivell de problemàtica. No s’han 
generat els ingressos necessaris 
per recuperar les empreses i una 
part important no podrà tornar 
els crèdits”, explica el gerent de 
l’àrea institucional de la patro-
nal Ángel Hermosilla.

Preocupació
Pimec puntualitza que les 

xifres d’aquest informe són el 
resultat d’una enquesta realit-
zada el mes de setembre, quan 
encara no s’havia disparat la 
corba de contagis, i assegura 
que si s’haguessin fet ara seri-
en pitjors. Per aquest motiu, 
el president de l’entitat, Josep 
González, va mostrar“preocu-
pació” i va reclamar que s’eviti 
tancar negocis, com s’ha dut a 
terme amb els bars i restaurants 
de tot Catalunya.

Una de cada cinc pimes de Lleida   
es planteja tancar per la pandèmia
A la falta d’activitat se sumen les dificultats financeres, segons un estudi de Pimec 
|| La patronal demana facilitats per poder pagar els crèdits subscrits

crisi econòmica

L’hostaleria és un dels sectors més afectats per la crisi derivada de la pandèmia.

segRe

❘ LLeIDa ❘ De l’estudi presentat 
per Pimec es desprèn que un 
43,2 per cent de les pimes ha 
presentat un expedient de re-
gulació temporal d’ocupació 
(ERTO) per força major.

En el 46,7% dels casos afec-
ta entre el 75 i el 100% de la 
plantilla de les petites i mitja-

nes empreses que han presen-
tat un ERTO.

S’ha de recordar que segons 
les últimes dades del ministeri 
de Treball 6.258 lleidatans són 
encara immersos en ERTO i 
un total de 34.739 de persones 
s’han vist involucrades en un 
des de l’inici de la crisi.

A més, segons l’estudi, ar-
ran d’aquesta crisi el 32,4% 
de les pimes lleidatanes ha 
implementat el teletreball a 
part de la seua plantilla. El 
format més utilitzat ha estat 
el d’un o més dies a la setmana 
però amb una jornada escur-
çada (41,7%), mentre que un 
25% ha estat total i un altre 
25% tota la jornada en algun 
o diversos dies, mentre que 
un 8,3% el teletreball es re-
alitza part de la jornada tots 
els dies.

Finalment, el 55,9% de les 
pimes creu que necessitarà 
almenys entre el 75 i el cent 
per cent de la plantilla per co-
brir l’activitat d’aquí a final 
d’any, per un 20% que creu 
que necessitarà tots els seus 
empleats, davant del 2,9% 
de les empreses que creu que 
només necessitarà d’un 25 al 
cinquanta per cent de la plan-
tilla. El 8,8% restant creu que 
necessitarà menys del 25% 
dels seus empleats.

Un 43,2% de les petites firmes 
ha presentat un eRTO
Un de cada tres negocis ha implementat el teletreball

Crítiques a l’alça de l’IVA 
a les begudes ensucrades
❘ maDRID ❘ L’Associació de Be-
gudes Refrescants (Anfabra), 
així com l’Associació Naci-
onal de Fabricants de Sucs 
d’Espanya (Asozumos) van 
mostrar ahir ahir la seua 
“preocupació” davant de 
l’anunci del Govern central 
de la pujada “per sorpresa” 
del 10 al 21 per cent de l’IVA 
a les begudes amb sucres o 
edulcorants i van subratllar 
que aquesta mesura suposarà 
un “nou perjudici” a l’hos-
taleria espanyola, un dels 
sectors més castigats pel 
coronavirus.

Variacions del preu de la 
llum al mercat lliure
❘ sevILLa ❘ La factura elèctrica 
d’un usuari mitjà pot arribar 
a unflar-se en més de 20 eu-
ros si té una tarifa de mercat 
lliure en lloc del semiregulat 
o preu voluntari per al petit 
consumidor (PVPC), segons 
una anàlisi de Facua de les 
ofertes sense discriminació 
horària i preu estable de deu 
comercialitzadors. 

D’altra banda, el preu del 
kWh s’incrementa fins un 
45,8% al mercat lliure, se-
gons va informar en un co-
municat l’organització de 
consumidors.

segRe

el 32,4% de les pimes a Lleida ha implementat el teletreball.
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