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Laura Borràs s.erà la candidata de JxCat a 
la presidència de 1a Generalitat a l'arrasar 
a les primàries davant de Damià Calvet 
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Un caçador que assegura que va 
actuar en defensa pròpia mata un ós 
d'un tret a la Ribagorça aragonesa 
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LA GENtRALITAT N'HA INGRESSAT UNES 4.000 DE LES 63.000 QUE ES VAN IMPOSAR FINS A MITJANS D'OCTUBRE 

Cobrades només el6% de multes 
per vulnerar normes anti-Covid 

iu I La tramitació dels expedients, que 
depèn de Salut, està col·lapsada mentre els 
ajuntaments esperen que els hi traspassi 

...... I Crida urgent per cobrir els llocs de 
treball a la residència, ja que el gran brot que 
pateix ha afectat tota la plantilla 

J aJ t ja li Patronals i sindicats 
exigeixen al Govern una "resposta urgent" 
amb compensacions als sectors afectats 

Els agents dels Mossos d'Esqua- de Lleida ciutat, esperen que 
dra i policies locals van imposar el Govern faci efectiu el tras
fins a mitjans d'octubre 63.000 pàs d'aquesta competència per 
sancions per vulneració de la aconseguir que aquestes sanci
normativa contra el corona- ons siguin efectives i no acabin 
virus, però el Govern només prescrivint. A més, s'ha de tenir 
n'ha cobrat unes 4.000, un 6,3 en compte que l'últim mes el 
per cent, a causa que la trami- nombr_e ha augmentat signi
tació dels expedients, que de- ficativament perquè se n'han 
pèn del departament de Salut, imposat 40.000 més després 
està coHapsada. Mentrestant, de l'entrada en vigor del toc de 
diversos ajuntaments, com el queda nocturn. 

Diumenge amb terrasses plenes • Les terrasses de bars i restaurants, que no tenen l'aforament li
mitat, van registrar ahir una alta ocupació el primer festiu després de la reobertura dilluns passat. 

FUTBC' I pàg. 22 

L'AEMjaés 
segon a l'arrasar 
l'Espanyol B 
(6-0) 
L'equip aconsegueix la 
primera victòria com 
a local i es consolida 
als llocs d'accés a 
la fase d'ascens a 
Primera femenina 

r:UTBOI I pàg. 17 

El Lleida perdona 
i acaba perdent amb 
el Barça B (2-1) 
Els de Molo van acabar 
tancant els locals en 
els últims minuts 

HO("'' I I pàg. 24 

Un gran Llista 
planta cara al 
galàrtic Bar~a (4·5) 

IMPLANTOLOGIA I ESTÈTICA DENTAL 
AVANÇADES TECNOLOGIA 3D 
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ÉS NOTiCIA I 3-61 
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El Bar~a homenatja 
Maradona amb una 
golejada (4·0) 

. . 
"' www.ilerdent.com : 
l 

cfarre
Resaltado



4 I ÉS NOTÍCIA 

CORONA VIRUS CONSEQÜÈNCIES 

Crida urgent per a la contractació de 
personal a la residència de Tremp 
La recerca s'amplia a persones sense titulació i el consistori preveu donar allotjament 
gratuït li Hi ha 113 residents contagiats i 7 han estat traslladats a l'hospital 

REDACCIÓ 
I TREMP I La regió sanitària de 
l'Alt Pirineu i Aran va tornar 
a fer ahir una crida urgent de 
personal per a la residència de 
la Fundació Fiella de Tremp des
prés que la pràctica totalitat de 
la plantilla hagi donat positiu 
en Covid-19, com ja va avançar 
SEGRE. A més d'infermeres, au
xiliars d'infermeria i zeladors, 
la recerca s'ha estès a persones 
sense titulació que tinguin ex
periència en la cura de persones 
grans. 

La gestió de la residència 
està actualment en mans de 
l'empresa pública GSS i són 
els facultatius de l'hospital de 
Tremp els que s'encarreguen 
del seguiment de l'estat de sa
lut dels residents. Des de l'inici 
del brot de corona virus que s'hi 
va registrar el passat dia 19, ja 
s'han comptabilitzat 113 resi
dents infectats, set dels quals 
han estat traslladats a l'hospital 
d'aquesta localitat al presentar 
un pronòstic greu. 

Si bé ahir no es va comptabi
litzar cap decés, la residència 
de la Fundació Fiella ja acumu
la dotze defuncions -fonts sa
nitàries van precisar ahir que 
aquesta xifra no inclou dos 
morts que es van produir al 
geriàtric abans d'aquest brot-. 
Només deu usuaris han donat 
negatiu, sis dels quals van ser 
traslladats ahir a la residència 
privada de la Pobla de Segur i 
dos a la de Guissona. Els born-

Almacelles ha realitzat un cribratge massiu al Centre de Cultura d'aquesta localitat. 

bers, que en els pròxims dies 
desinfectaran els espais del cen
tre, també s'han ofert per ajudar 
per la falta de personal. Davant 
de les crítiques dels familiars, 
està previst que un treballador 
social s'encarregui del servei 
d'informació durant dotze ho
res al dia. 

Per la seua banda, l'ajunta
ment de Tremp treballa per 
oferir allotjament gratuït a 
les persones que responguin 

a la crida per treballar a la 
residència. 

Cribratge a Almacelles 
D'altra banda, Almacelles va 

acabar ahir el cribratge massiu 
amb un total de 629 proves d'an
tígens en dos dies i cap positiu 
en Covid-19. L'ajuntament es va 
mostrar satisfet al no haver-se 
detectat contagis, encara que va 
lamentar la baixa participació. 
Malgrat les llargues cues de ve-

ïns que durant el cap de setma
na es van registrar a l'entrada 
del Centre de Cultura, que van 
arribar fins i tot als carrers Ma
jor i Batlle, l'alcalde d'aquesta 
localitat de Segrià, Josep Ibarz, 
va lamentar que "només s'ha 
sotmès a aquestes proves de de
tecció un 10% de la població", i 
va apuntar que "vam demanar 
als veïns que vinguessin al cri
bratge per acabar com més aviat 
millor amb aquesta pandèmia". 

SEGRE I 
Dilluns, 30 de novembre del 2020 

Andorra suma 
5.8S4casos 
en la segona 
onada del virus 
I ANDORRA LA VELLA I El Govern 
d'Andorra va informar ahir 
que des de l'inici de la pan
dèmia s'han comptabilitzat 
6.712 casos de coronavirus, 
la majoria dels quals (5.854) 
s'han registrat durant la se
gona onada, mentre que el 
nombre de morts ascendeix 
a 76. 

El govern va detallar que 
actualment hi ha 842 casos 
actius, 19 hospitalitzats i 3 
d'ells en cures intensives. 
Respecte a les altes, des de 
mitjans de març s'han recu
perat 5.794 persones, 4.898 
durant la segona onada. 

Una dona dóna 
a llum un nadó 
amb anticossos 
de Covid-19 
1 BARCELONA I Una dona de Sin
gapur, que es va infectar amb 
el nou coronavirus al març 
quan estava embarassada, 
va donar a llum un nadó amb 
anticossos contra el virus, la 
qual cosa ofereix una nova 
pista sobre si la infecció es 
pot transmetre de mare a fill. 
El nadó va nàixer aquest mes 
sense Covid-19 però amb els 
anticossos del virus, i l'Orga
nització Mundial de la Salut 
diu que encara no se sap si 
una dona embarassada amb 
Covid-19 pot transmetre el 
virus al nadó durant l'emba
ràs o el part. 

Diumenge per gaudir de nou de les terrasses i fer exercici a l'aire lliure després d'un dissabte passat per aigua 
I LLEIDA I El mal temps de dissab
te va impedir a molts lleidatans 
poder prendre alguna cosa a les 
terrasses dels bars i restaurants. 
Ahir, la meteorologia va per-

metre que s'omplissin bona part 
d'aquestes. Alguns restaurants 
van penjar el cartell de complet 
al torn de dinars després de 
complir-se la primera setmana 

de reobertura al cap de quaranta 
dies tancats. No obstant, el con
finament perimetral provoca 
que els bars i restaurants només 
puguin tenir clients del munici-

pi, com és el cas d'El Taller de 
Penelles, que ahir només tenia 
tres clients (foto esquerra). Els 
lleidatans també van aprofitar el 
cap de setmana per fer exercici a 

l'aire lliure i un exemple d'això 
era veure com de freqüentats 
van arribar a estar tant la cana
lització de Lleida com el parc de 
la Mitjana. 
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I 12 I LLEIDA I COMARQUES 

OCUPACIÓ ADMINISTRACIÓ 

La nova oficina de l'atur de Lleida 
ès re~arda un any més per la Covid 
La Generalitat va anunciar-ne el trasllat el març del2019 però no obrirà almenys fins a 
finals del2021 li La refo ma costara 1,56 milions i començara en poques setmanes 
I. XIVA 
1 LLEIDA 1 I!ls lleidatans hauran 
d'esperar un any més per veure 
inaugurada la nova oficina del 
Servei d'Ocup-ació de Catalunya 
(SOC) a la capital del Segrià per 
culpa del coronavirus. Segons 
van explicar a aquest diari fonts 
de la conselleria de Treball, la 
paràlisi administrativa durant 
els primers mesos de la pandè
mia va demorar la licitació del 
contracte de reforma de l'immo
ble, situat al carrer Pere de Ca
brera. Per això, les obres no han 
començat i, com a molt aviat, 
les noves instal-lacions obriran 
a finals del 2021. 

Així, el trasllat de l'oficina 
de l'atur a Cappont ja acumu
la dos anys de retards. El cau
sat ara pel coronavirus, que ha 
obligat a fixar la inauguració 
per a d'aquí a dotze mesos, se 
suma a un d'anterior, el 2019, 
conseqüència d'una "incidèn
cia administrativa". Llavors, 
segons Treball, hi va haver un 
"problema" en la licitació del 
contracte de reforma del local, 
de tal manera que es va para
litzar tot el procediment durant 
un any. El març del 2019 es va 
donar a conèixer que la nova 
oficina del SOC a Lleida seria 
al número 24 del carrer Pere de 
Cabrera. El trasllat es va aturar 
per l'esmentada "incidència" 
i, com va publicar SEGRE, al 
febrer es va informar que les 

Aquest immoble del carrer Pere de Cabrera de Lleida serà la nova seu del SOC a la capital del Segrià. 

obres s'executarien a la sego
na meitat del 2020 i l'obertura 
tindria lloc abans del març del 
2021. La pandèmia va tirar per 
terra aquestes previsions, i ara 
se situa la inauguració a finals 
de l'any que ve. De fet, el con
tracte per realitzar les reformes 
encara no s'ha adjudicat, però 
la conselleria confia a fer-ho 
ben aviat i començar les obres 

d'aquí a unes setmanes. La re
forma costarà 1,56 milions i, 
segons les clàusules del contrac
te, s'executarà en deu mesos. 
El SEPE subvenciona gairebé 
1,18 milions. Per la seua part, 
l'oficina d'Acadèmia funciona 
amb normalitaL 

Una situació similar a la de 
Lleida travessa el trasllat de 
l'oficina del SOC de Balaguer. 

També per la Covid, diu Treball, 
s'ha retardat la licitació de la 
reforma del nou local, situat al 
carrer Doctor Fleming de la ca
pital de la Noguera. La Genera
litat confia a adjudicar les obres 
a començaments de l'any que 
ve. Més demora experimentarà 
l'obertura de la nova oficina de 
Tremp a causa d'una "incidèncià 
administrativa". 

SEGRE 
Dilluns, 30 de novembre del 2020 

ferit un ciclista en 
un xoc a Lleida 
I LLEIDA I Un ciclista de divuit 
anys va resultar ahir ferit de 
caràcter menys greus en una 
col·Iisió a l'avinguda Fran
cesc Macià de Lleida, en la 
qual també hi va estar im
plicada una furgoneta. L'in
cident es va produir a les 
16.32 hores i fins al lloc es 
va traslladar una ambulància 
del SEM que, després d'una 
primera atenció in situ, va 
evacuar el ferit a l'hospital 
Arnau de Vilanova. 

Es crema el sofà en un 
pis de la plaça Espanya 
I LLEIDA I Els Bombers de la Ge
neralitat van treballar ahir 
en l'extinció d'un incendi en 
un pis situat al número 1 de 
la plaça Espanya de Lleida. 
El fo c es va originar a les 
12.23 bores i va afectar un 
sofà. Fins al lloc també es van 
traslladar diverses patrulles 
de la Guàrdia Urbana que 
van tallar part de la circula
ció per facilitar les tasques 
d'extinció. 

Alarma per foc al local 
social dels Plans de Sió 
I ELS PLANS DE SIÚ I Els Bombers 
de la Generalitat van rebre 
ahir l'avís d'un incendi alio
cal social dels Plans de Sió. 
L'incident es va produir al 
voltant de la 1 del migdia, 
quan van rebre l'alerta que 
s'havia originat un petit in
cendi pel mal funcionament 
d'una cafetera. Els Bombers 
van activar una dotació, que 
quan va arribar al lloc ja es 
va trobar les flames apaga
des i només va ventilar les 
instal-lacions. 

BARRIS POLÍTICA ÉLECCIONS CATALANES 

Iniciativa per 
rebatejar carrers 
per "reivindicar 
valors" 
I LLEIDA I El col·lectiu Borde
ta.net va rebatejar el carrer 
Hostal de la Bordeta com a 
carrer "de la ciutat educado
ra i amb respecte i estima a 
la història i tradicions" per 
commemorar els trenta anys 
de la creació de les ciutats 
educadores, una agrupació 
de la qual Lleida és mem
bre des que es va fundar. La 
portaveu de l'entitat, Lupe 
Pavón, va dir que la inicia
tiva va sorgir de Bordeta.net 
i que "serveix per reivindi
car la història del barri de 
la Bordeta" i que "diverses 
entitats hauran de selecci
onar un carrer per rebate
jar-lo utilitzant els valors 
que regeixen de les ciutats 
educadores". Pavón va dir 
que avui altres entitats re
batejaran diferents carrers. La placa que llueix vora l'oficial del carrer Hostal de la Bordeta. 

ERC elegeix els candidats 
per ai14-F de la Noguera, 
la Segarra i les Garrigues 
s.c.o. 
I LLEIDA I La militància d'ERC a 
les comarques de la Noguera, la 
Segarra i les Garrigues va elegir 
ahir els candidats per a les elec
cions catalanes del14 de febrer. 
A la Noguera liderarà la llis
ta l'alcaldessa de Vilanova de 
l'Aguda, Montserrat Fornells, 
mentre que el seu número dos 
serà Omar Noumri, que és l'al
calde de Castelló de Farfanya. 

A la Segarra, el candidat ele
git per la militància dels republi
cans és Josep Maria Esquerra, 
que és l'actual cap de l'oposició 
a l'ajuntament de Guissona i 
regidor del consell comarcal. 
Anirà acompanyat d'Elisabeth 
Jové, edil de Ribera d'Ondara 
i també membre del consell co
marcal. Finalment, la candidata 
d'Esquerra Republicana a les 

eleccions per a la comarca de 
les Garrigues serà Mercé Ru
bió, alcaldessa de Cervià, i el 
seu número dos serà Josep Ma
ria Tarragó, alcalde de Vinaixa. 
Tots dos són membres del con
sell comarcal. 

Dissabte la militància d'ERC 
al Segrià va escollir l'exregido
ra d'Aplicat i exvicepresiden
ta del consell comarcal Neus 
Ramonet, i substitueix així la 
diputada Gemma Espigares. A 
l'Urgell els militants van elegir 
el conseller d'Exteriors, Ber
nat Solé; al Pla d'Urgell ho va 
ser Eñgerlbert Montalà, edil de 
Mollerussa. Al Solsonès l'en
capçalarà la presidenta del con
sell, Sara Alarcón, i per la seua 
banda al Sobirà ho farà l'edil de 
Sort Maleni Barbero i a Aran ho 
serà Hug de la Rosa. 
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