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Los policías del 1-O investigados  
por agredir a Sirvent aseguran que 
su actuación fue “proporcionada” 

Cuatro menores aceptan 1,5 años 
de libertad vigilada por disturbios 
tras la sentencia del 1-O | PÁG. 13

LAPORTA ENTRA EN LIZA. 
El exdirigente del Barça presenta 
su candidatura a presidente | PÁG. 25

Está acusado de un apuñala-
miento por la espalda durante 
una discusión que tuvo lugar 
la noche del Carnaval del año 
pasado en Cervià de les Garri-
gues.

Piden 9 años a 
un hombre por 
apuñalar a otro 
y dejarlo en      
silla de ruedas

La Guàrdia Urbana determina 
la infracción y el expediente 
indicará la cuantía de la multa, 
que puede variar según las or-
denanzas. La normativa entró 
en vigor el pasado 30 de oc-
tubre pero se dejó un margen 
de un mes antes de empezar a 
sancionar.

La Urbana ya 
sanciona por 
superar los 30 
kilómetros por 
hora en Lleida

SOS de la hostelería para que se 
levante el cierre antes del puente

FOTO: Tony Alcántara / Una de las pruebas que se efectuaron en Almenar

La demarcación 
efectúa casi 1.500 

pruebas rápidas de 
antígenos en un día

Ayer se realizaron en la de-
marcación, concretamente, 

130 pruebas en Sort, 220 en el 
Pont de Suert, 320 en la Pobla 

de Segur, 396 en Tremp, 285 
en Almenar y 104 en Lleida. 

Las pruebas se hacen a mayo-
res de 16 años asintomáticos.

Mendioroz avisa: “Tendremos 
Navidad si mantenemos la 
curva; si no, no la tendremos”

Cinco nuevos empleados en 
la residencia de Tremp, que  
se alojan por ahora en hoteles
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La Vall de Boí brinda por los 
veinte años de Patrimonio de 
la Humanidad del románico

Vecinos y representantes institucionales participaron ayer en los actos 
de conmemoración del vigésimo aniversario de la declaración por parte 
de la Unesco del románico de la Vall de Boí como Patrimonio Mundial. 
La celebración estuvo marcada por la pandemia. El Patronat de Turisme 
destaca el impacto para la zona de la “proyección internacional”, con 
dos millones de visitantes en estos 20 años. 

FOTO: Núria Castells / Brindis por el aniversario de la declaración de la Unesco, con la vista puesta en los nuevos retos para las nueve iglesias
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Demanen aixecar el 
confinament perimetral 
per ‘salvar’ la ‘Puríssima’
La restauració vol que s’avanci a la fase 
dos divendres per tenir més mobilitat
Barcelona
ACN / REDACCIÓ
Les patronals territorials de l’hos-
taleria catalana s’han unit per de-
manar al Departament d’Empre-
sa i Coneixement que s’aixequi el 
confinament de cap de setmana 
per salvar el pont de la Puríssima, 
segons va avançar ahir El Perió-
dico. El document de treball dels 
gremis concentra les propostes 
que els restauradors han fet des 
de l’obertura dels negocis a prin-
cipis de setmana. Així, exigeix que 
s’avanci a aquest divendres la fa-
se dos i es permeti més mobilitat 
geogràfica amb urgència abans 
del 7 de desembre, data en què 
el Govern permetrà els desplaça-
ments entre municipis.

El diari també detalla que una 
altra de les peticions del text és 
poder ampliar l’horari d’obertu-
ra fins a la mitjanit a partir del 4 
de desembre i que es permeti el 
servei a les barres, sempre que es 

puguin mantenir la distància. A 
més, els restauradors demanen 
que es permeti que ampliar el 
nombre de comensals a 10.

Per una altra banda, un cen-
tenar de persones del sector de 
les colònies i el lleure es van ma-
nifestar ahir a Barcelona per aler-

tar que han patit una caiguda del 
80% de facturació pel Covid-19 i 
avisar que la temporada vinent 
tampoc es veu molt millor. Dema-
nen ajuts “efectius” i lamenten 
que els caps de setmana tampoc 
tenen activitat pel confinament 
perimetral.

FOTO: Colònies en Lluita / El sector del lleure es va manifestar ahir

Salut fa 1.455 tests ràpids d’antígens a la regió de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran
El Departament de Salut va realitzar ahir un total de 1.455 tests ràpids d’antígens (TAR) a diferents municipis de la Regió Sanitària de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran en el marc de 
la nova estratègia per contenir l’avenç del Covid-19. En concret, se’n van fer 130 a Sort, 220 al Pont de Suert (foto esquerra), 320 a la Pobla de Segur, 396 a Tremp, 285 a Almenar 
(foto dreta) i 104 a Lleida. Les proves es realitzen a persones majors de 16 anys asimptomàtiques i tenen l’objectiu de frenar l’expansió del virus i tallar cadenes de transmissió. 
Des del departament recorden que el cribratge al pavelló Onze de Setembre continua fins dijous i afegeixen que a partir del cap de setmana s’estendrà als barris de la ciutat per 
evitar les cues i agilitzar el procés. A finals de setmana, Salut informarà dels barris i dels dies en els quals tindran lloc les proves ràpides. FOTO:  Núria Castells / Tony Alcántara

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
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El programa nadalenc El Món 
Màgic de les Muntanyes de la 
Seu d’Urgell, que agrupa una 
seixantena de propostes, ha ha-
gut d’adaptar-se i dur a terme la 
majoria d’activitats a l’aire lliure i 
amb control d’aforament. La pri-
mera d’elles, ‘Anem a buscar els 
Tions al bosc’, tindrà lloc aquest 
dissabte en dos torns i amb re-
serva prèvia per evitar aglome-

racions. Aquest ha estat un dels 
principis bàsics de l’organització, 
que ha apostat per mantenir 
al màxim tant la il·lusió per les 
festes com la seguretat davant 
la pandèmia. Així, un dels plats 
forts d’aquestes dates, la tradi-
cional cavalcada, s’ha transfor-
mat en una recepció estàtica 
en la qual s’haurà d’inscriure als 
participants.

La Seu adapta el programa  
nadalenc amb activitats a 
l’aire lliure i control de gent

Tàrrega habilita 
un formulari per 
reservar torn   
al cribratge 

Impulsen una 
plataforma per 
trobar-se amb 
els patges reials

’Ajuntament de Tàrrega ha ha-
bilitat un formulari d’inscrip-
ció online per reservar torn a 
les proves de cribratge pobla-
cional que el Departament de 
Salut realitzarà al municipi els 
pròxims dies 5 i 6 de desem-
bre. Es vol evitar així esperes 
i aglomeracions de les perso-
nes que vulguin fer-se els tests 
ràpids a l’Espai MerCAT, on es 
duran a terme els tests d’antí-
gens. El formulari es pot trobar 
a l’adreça www.tarrega.cat/
cribratge i estableix franges de 
mitja hora per esglaonar l’accés 
a les proves.

La Fundació .cat ha posat en 
marxa una plataforma gratuïta 
que fa possible que les criatu-
res puguin trobar-se amb els 
patges dels Reis d’Orient sen-
se aglomeracions. Es tracta de 
Patge.cat, una plataforma que 
permet assignar trobades vir-
tuals amb els patges de l’enti-
tat, escoles o municipis que ho 
desitgin. Qualsevol entitat que 
sol·liciti l’ús d’aquesta platafor-
ma, disposarà d’un espai web 
personal on hi haurà un formu-
lari i un calendari on podran es-
collir el dia i hora que volen que 
el patge truqui a l’infant.
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Període Confirmats per 
PCR

Taxa de confirmats 
per PCR

Incidència 
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR/TA positives Ingressos Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

20/11/20 - 26/11/20 552 261 150,86 382,40 344,35 663,70 277 398 0,86 0,95 6,57% 13,37% 68 19 14 11

13/11/20 - 19/11/20 708 192 193,49 281,30 482,90 621,21 349 473 0,77 0,87 7,50% 9,27% 93 24 18 3

6/11/20 -12/11/20 1.059 232 289,41 339,91 621,19 634,39 533 748 0,90 1,24 11,34% 9,26% 103 29 23 1

1/3/20 - 29/11/20 19.744 2.592 5.395,83 3.797,58 11,53% 7,87% 412 64

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

74 24 20.507 2.772 277 398 412 64

Situació a 29/11/2020

Seguiment epidemiològic

conSeqüèncieS deL covid-19

23.279
476

LLEIDA
Positius
Morts

340.900
15.866

CATALUNYA
Positius
Morts

1.648.187
45.069

ESPANYA
Positius
Morts

63.320.558
1.469.482

MÓN
Positius
Morts

El Pallars Jussà, l'Alta 
Ribagorça, el Solsonès, 
l'Aran, la Segarra, la 
Cerdanya i la Noguera 
ocupen les set primeres 
posicions en el rànquing 
del risc de rebrot entre les 
comarques catalanes. La 
vuitena és el Pla de l'Estany, 
i la novena, l'Urgell.

Lleida
ACN/redACCió
La demarcació de Lleida suma 91 
nous positius de Covid-19 (79 a 
la plana i 12 al Pirineu), però cap 
defunció, mentre que el risc de 
rebrot i la velocitat de contagi pu-
gen lleugerament a les dues regi-
ons sanitàries.

A la regió sanitària de Lleida 
hi ha acumulats 19.744 casos 
confirmats per PCR o antígens, 
80 més. Són 20.507 si es tenen 
en compte totes les proves (79 
més). Un total de 412 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandèmia, cap més 
que fa 24 hores. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu-
ja 12 punts en les últimes hores i 
se situa en 277, per sota del re-
gistrat la setmana anterior (349). 
La velocitat de propagació puja 
sis centèsimes fins a 0,86, men-
tre que la setmana anterior era 
de 0,77. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 151 per cada 

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 20/11 al 26/11)

Set de les tretze comarques de 
Ponent encapçalen el risc de 
rebrot setmanal a Catalunya
La demarcació suma 91 positius i la taxa de risc i 
la velocitat de contagi pugen a Lleida i el Pirineu

100.000 habitants i la incidència a 
14 dies és de 344.

La regió sanitària de l'Alt Pi-
rineu i l'Aran registra 2.592 casos 
confirmats per PCR o TA, 12 més, 

i 2.772 sumant totes les proves 
(12 més). Un total de 64 perso-
nes han mort des de l'inici de la 
pandèmia, les mateixes que en 
l'anterior balanç. El risc de rebrot 

s'incrementa en 8 punts i queda 
fixat en 398. 

En paral·lel, l'Rt puja set centè-
simes i està ara en 0,95, mentre 
que la taxa de confirmats per PCR 
és de 382 casos per cada 100.000 
habitants (281 la setmana ante-
rior). La incidència acumulada a 
14 dies està en 664, pels 621 de 
l'interval anterior. A la regió hi ha 
24 pacients ingressats (+5).

DADES DE CATALUNYA

El risc de rebrot continua 
clarament a la baixa a Catalu-
nya, retrocedeix 7 punts més en 
les últimes 24 hores i se situa per 
sota de 200, en concret en 196, 
segons l'última actualització del 
Departament de Salut. 

La velocitat de propagació, 
l'Rt, s'incrementa en canvi una 
centèsima (0,787), mentre que la 
incidència a 14 dies cau a 270,48 
(diumenge era de 286,49). En pa-
ral·lel, s'han declarat 551 nous 
casos confirmats per PCR o test 
d'antígens (TA), fins als 309.419 
des de l'inici de la pandèmia 
(340.900 casos amb totes les pro-
ves). iu. També s'ha informat de 
36 noves morts, amb un total de 
15.866. 

Baixa el nombre 
d'hospitalitzats, 
però creix el de 
pacients a l'UCI
El volum de persones amb Co-
vid-19 ingressades als diferents 
hospitals públics i privats de la 
Regió Sanitària Lleida continua 
baixant i ahir dilluns va passar 
dels 128 de divendres a 120.  
Segons dades del Departament 
de Salut, per contra, han aug-
mentat els pacients a les UCI 
que han passat de 13 a 16. 

Els ingressos es reparteixen 
en 49 a l'Arnau de Vilanova, 
dels quals 40 són a planta i 9 
a l'UCI; 19 a l'Hospital Santa 
Maria, dels quals 17 a planta i 
2 a l'UCI; 47 en centres privats, 
dels quals 42 a planta i 5 a l'UCI 
i 5 a l'Hotel Salut Nastasi.

denunciats en una 
festa i en un bar a 
Lleida per saltar-se 
la normativa
La Guàrdia Urbana de Lleida 
es va personar a les 2.05 hores 
d'ahir en un pis del Passeig de 
Ronda on s'estava celebrant 
una festa amb vuit persones. 
Van denunciar el responsable 
del pis, de 29 anys per no res-
pectar el descans veïnal i per 
desconsideració als agents, i a 
cinc persones més per no por-
tar mascareta i per incomplir el 
límit de reunió. Una altra patru-
lla es va personar a les 3 de la 
matinada en un bar del Secà de 
Sant Pere que tenia la persiana 
abaixada. A l'interior hi havia 
quatre persones consumint i 
les van denunciar per no por-
tar mascareta i per incomplir el 
confinament nocturn.
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vuit grups escolars 
confinats més i 155 
persones afegides a 
la quarantena
La demarcació de Lleida regis-
trava ahir un total de 60 grups 
escolars confinats, segons les 
dades del Departament d'Edu-
cació. Això representa vuit 
grups més que dissabte passat. 

A més, creixen també les 
persones en quarantena en 
passar de les 1.177 de dissabte 
a les 1.332 d'ahir (+155), amb 
1.268 escolars i 64 professio-
nals. A més, la demarcació té 
les dues úniques escoles tan-
cades de Catalunya, els ZER de 
Salàs de Pallars i Gósol.
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Tremp 
a. sánchez 
Un total de cinc persones han 
respost, fins al moment, a la crida 
urgent feta el cap de setmana per 
les autoritats per trobar personal 
que doni un cop de mà a la resi-
dència Fundació Fiella de Tremp, 
greument afectada per un brot 
de Covid-19 que ja ha provocat 
la mort de 10 padrins. La crida 
s’adreça majoritàriament a geri-
cultors però també a infermeres, 
auxiliars d’infermeria, zeladors 
i personal sense titulació però 
amb coneixements de cura de 
gent gran. 

Segons va explicar l’alcaldes-
sa, Maria Pilar Cases, cinc perso-
nes ja s’han incorporat a la resi-
dència entre el cap de setmana i 
ahir, però va alertar que “fan falta 
moltes més”. Des del consistori 
s’han compromès a oferir allot-
jament gratuït a aquestes perso-
nes que, de moment, i fins que 
es trobin pisos de lloguer on ubi-

FOTO: ACN / Imatge recent de la residència Fundació Fiella

cinc persones responen a la 
crida per donar un cop de 
mà a la residència de tremp

Coincidint amb la iniciativa soli-
dària mundial Giving Tuesday (un 
dia per donar), el Grup Alba ha 
llençat una colpidora campanya 
amb testimonis reals per mos-
trar l’impacte que ha tingut el Co-
vid-19 en l’entitat en aquesta se-
gona onada. Amb aquesta acció, 
l’entitat pretén recaptar diners 
pel Fons d’Emergència anticovid 

per poder seguir al costat de les 
persones més vulnerables i alho-
ra reforçar l’atenció de les perso-
nes amb discapacitat i trastorn 
mental vinculades a l’entitat.

La campanya té com a prota-
gonistes el Xavi, l’Elisabet i la Laia 
que expliquen en primera perso-
na i des de diferents perspectives 
la seva experiència amb el coro-

Campanya del Grup Alba 
per recaptar fons per ajudar 
les persones més vulnerables

navirus. El Xavi viu sol des de fa 
7 mesos degut a la mort de la se-
va mare. Quan el van ingressar a 
l’Arnau i li van diagnosticar que 
estava contagiat, explica que “em 
va caure el món a sobre per què 
va ser com reviure el que havia 
passat amb la meva mare”. 

L’entitat porta invertits 95.000 
euros amb EPI’s, PCRs i material 
de desinfecció per protegir les 
llars i els usuaris. Les persones 
que interessades a col·laborar 
amb la causa, ho poden fer a tra-
vés de bizum, amb el codi 00978, 
o per transferència bancària a la 
pàgina web de l’entitat. FOTO: Grup Alba / Ha invertit 95.000 euros amb material de protecció

El subdelegat del Govern a Llei-
da, José Crespín, va visitar l’em-
presa familiar Tecymain S.L, si-
tuada al polígon industrial de 
Sidamon, per conèixer de pri-
mera mà l’ampliació de la línia 
de producció de solucions hidro-
alcohòliques i solucions viricides 
que aquesta firma ha posat en 
marxa gràcies a una subvenció 
de 74.168 euros que ha rebut 
del ministeri d’Indústria, Co-

merç i Turisme. Ha estat l’única 
empresa de Lleida seleccionada 
pel ministeri per dur a terme in-
versions relacionades amb la fa-
bricació de productes higiènics o  
sanitaris. Crespín va destacar “la 
iniciativa i emprenedoria d’em-
preses com Tecymain que en 
èpoques adverses han decidit 
créixer, invertir i ampliar la seva 
capacitat de producció per se-
guir lluitant contra el Covid-19”.

Una empresa de Sidamon 
rep 74.168 euros per fabricar 
solucions hidroalcohòliques

FOTO: S.G. / José Crespín va visitar ahir les seves instal·lacions

car-les, s’han instal·lat en hotels. 
La Generalitat va intervenir la re-
sidència dissabte després de tri-
plicar-se els casos positius en una 
setmana. Ara mateix, hi ha 121 
residents i 31 treballadors amb 
Covid-19. Segons fonts sanitàries, 
només hi ha 10 padrins que no 

s’han contagiat. D’aquests, sis 
han estat traslladats a la Pobla de 
Segur, dos a Guissona i dos més 
romanen al centre de Tremp. 

L’alcaldessa diu que la situació 
s’ha “tranquil·litzat” una mica, 
però reconeix que s’han viscut 
dies “angoixants”.
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Policies de l’1-0 investigats per 
l’agressió a Sirvent diuen que 
van actuar “proporcionalment” 
Declaren que van col·laborar per atendre el ferit, però 
les imatges “ho desmenteixen”, assegura l’acusació
Cinc dels policies investigats per 
l’agressió a Enric Sirvent, el veí de 
Lleida que va patir un atac de cor 
durant les càrregues policials per 
l’1-O al col·legi de la Mariola, van 
declarar ahir davant del jutge que 
no van agredir ningú i que van ac-
tuar de manera “proporcionada”. 
També van assegurar que quan 
Sirvent va patir l’atac de cor van 
col·laborar per atendre’l, activant 
els protocols, avisant els serveis 
d’emergència i facilitant-los l’arri-
bada fins al ferit. L’advocada que 
representa la família de Sirvent, 
Anna Llauradó, va dir a la sortida 
dels jutjats que les declaracions 
dels cinc policies es contradiuen 
amb les imatges aportades a la 
causa on es veuria que van ac-
tuar fent ús de la força i impedint 
l’atenció a Sirvent.

Els investigats només van res-
pondre les preguntes del jutge 
perquè la fiscalia no els hi va fer 
cap i perquè es van negar a res-
pondre l’acusació particular. Se-
gons va explicar Llauradó, els po-
licies van reconèixer ser al centre 
de votació de la Mariola, però 
van negar les acusacions i van dir 
que van usar una “mínima for-
ça” contra la gent i que van ser 
els concentrats els que els van 
agredir i tirar objectes. Les seves 
declaracions, però, “són total-
ment contradictòries a la prova 
gràfica”, va assegurar Llauradó. A 

més, també van declarar que van 
avisar la població que havien de 
marxar, però un vídeo demostra 
que “van baixar directament del 
furgó policial i van carregar per la 
força”. “Es veu clarament la gent 
amb les mans alçades”, va afegir.

D’entre els citats com a inves-
tigats hi ha un inspector de la 
policia espanyola de Sevilla que, 
segons es desprèn d’altres proce-
diments judicials, seria el cap de 
l’operatiu policial a Lleida i res-
ponsable dels efectius desplegats 
a la ciutat. Dels cinc, tres estan 
destinats a Andalusia, un a la Ri-
oja i un altre a Valladolid.

FOTO: Laura Cortés (ACN) / Imatge de quatre dels cinc policies que van declarar ahir als jutjats de Lleida

MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | LOCAL 13
Demanen més 
de 5 anys de 
presó per Hasel 
per una protesta

La plataforma que defensa la lli-
bertat de Pablo Hasel va alertar 
ahir a través de les xarxes soci-
als que la Fiscalia demana ara 
5 anys i 9 mesos de presó per 
al raper lleidatà per la protesta 
que es va fer davant de la sub-
delegació del govern espanyol 
de Lleida contra la detenció de 
Carles Puigdemont a Alema-
nya, el 25 de març de 2018. Així 
mateix, des dels CRD de Lleida 
es va informar que el ministeri 
públic també sol·licita un total 
de 5 anys i 3 mesos de presó i 
multes per un valor superior a 
15.000 euros per a la majoria 
dels altres 10 encausats.

Arrestat per segona 
vegada per anar 
amb la seva parella 
tot i no poder fer-ho

La Urbana recupera 
a Jeroni Pujades 
un turisme que 
havia estat sostret

Denunciat dos cops 
per venda ambulant 
a la plaça del Dipòsit

La Urbana va arrestar dissab-
te un home de 41 com a pre-
sumpte autor d’un delicte de 
trencament de condemna i un 
d’atemptat als agents i amena-
ces en agredir a la policia local. 
Va succeir al carrer Salmeron 
i anava amb la seva parella, a 
la qual no es podia apropar. Es 
dóna el cas que ja havia estat 
detingut pel mateix motiu al 
mes de setembre. També por-
tava cocaïna i un cúter.

La Guàrdia Urbana va recupe-
rar divendres al carrer Jeroni 
Pujades un turisme que cons-
tava com a sostret. A les 12.30 
hores una patrulla va observar 
que semblava abandonat tot i 
que no presentava cap dany. Va 
ser portat al dipòsit municipal.

La Guàrdia Urbana va denunci-
ar dues vegades durant el cap 
de setmana un home de 39 
anys per realitzar venda ambu-
lant sense autorització a la pla-
ça del Dipòsit. La primera san-
ció va ser dissabte i la segona el 
diumenge, quan a més també li 
van trobar marihuana.

Quatre menors van acceptar 
ahir penes de fins a un any i 
mig de llibertat vigilada pels dis-
turbis que van succeir a Lleida 
la nit del 16 al 17 d’octubre de 
2019 en una concentració con-
vocada contra la sentència del 
procés i per demanar la lliber-
tat dels detinguts durant els al-
darulls de la nit anterior. A tres 

d’ells se’ls va condemnar a 1 
any i 2 mesos de llibertat vigila-
da per desordres públics i a l’al-
tre a 1 any i 6 mesos perquè, a 
més, se’l va condemnar per un 
delicte de robatori amb força 
en un establiment. La policia va 
detenir aquella nit 11 persones, 
entre elles els 4 menors, des-
prés d’una concentració.

Accepten fins a 1 any i mig de 
llibertat vigilada pels disturbis

La Urbana va detenir ahir un 
jove, de 20 anys i originari de 
Gàmbia, com a presumpte au-
tor d’un delicte contra la salut 
pública. Un testimoni va expli-
car als agents que, de forma 
habitual, un jove es dedicava 
a vendre drogues al Parc sobre 
les Vies. Els agents van localit-
zar una bossa amb 49 embol-
calls de marihuana.

Detingut per 
vendre ‘maria’ 
al Parc sobre 
les Vies

Imatge dels 49 embolcalls

FOTO: Guàrdia Urbana

Els jutjats de Lleida van ingressar 
un total de 504 delictes relacio-
nats amb violència cap a la do-
na en el tercer trimestre de l’any. 
Això suposa un increment en re-
lació amb el mateix període de 
l’any passat, quan la xifra va ser 
de 359. Pel que fa a la resta de 
partits judicials de la demarcació, 
en el tercer trimestre d’enguany 
a Tremp va haver-hi 5; a Balaguer, 

34; a Cervera, 28; a la Seu d’Ur-
gell. 27, a Vielha e Mijaran, 16, i 
a Solsona, 1. Segons l’informe tri-
mestral de l’Observatori contra la 
Violència Domèstica i de Gènere, 
la fi de l’estat d’alarma per la crisi 
sanitària del Covid-19 i de les me-
sures de confinament de la po-
blació ha propiciat que els prin-
cipals indicadors tornin als nivells 
propers als de l’any 2019.

Els jutjats de Lleida ingressen 
504 delictes de violència cap 
a la dona en el tercer trimestre
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Càritas Urgell constitueix un 
Centre Especial de Treball per 
promoure la feina entre joves
L’entitat busca millorar el seu programa d’inserció 
laboral per a persones amb alguna discapacitat
Lleida
REDACCIÓ 
Càritas d’Urgell, propietària de 
Grapats, ha fet una transforma-
ció empresarial amb la creació 
del nou Grup Grapats i la consti-
tució d’un Centre Especial de Tre-
ball (CET) que té com a objectiu 
promoure la creació de llocs de 
treball protegits per a joves amb 
discapacitat o amb problemàti-
ques mentals. El nou Grup Gra-
pats ha creat un model propi de 
negoci a partir de l’economia cir-
cular que utilitza el residu tèxtil i 
els objectes de segona mà per al 
seu reciclatge i retorn al mercat, 
i de l’oferta de serveis diversos a 
la societat.

D’aquesta manera, el Grup 
Grapats ha afegit a Nougrapats 
E.I. -una empresa d’inserció des-
tinada a promoure llocs de treball 
d’inserció per a col·lectius en risc 
d’exclusió- el nou Centre Especial 
de Treball, CET, que ha creat llocs 
de treball protegits  per a joves 
amb discapacitat o amb proble-
màtiques de salut mental. Gra-
pats ara està formada per dues 
empreses.

Càritas Urgell ha fet aquesta 
aposta de canvi per tres raons. 
La primera d’elles és per millorar 
el seu programa d’inserció labo-
ral. En segon lloc, ho han fet per 
ajudar a transformar la societat 
amb projectes d’economia social 

i, finalment, per millorar la sos-
tenibilitat ambiental. La millora 
del programa d’inserció laboral 
s’ha materialitzat per la creació 
de dos projectes diferenciats per 
col·lectius que té en compte les 
necessitats de cadascun d’ells: 
les persones a les que els cal re-
emprendre rutines per la inserció 
en el mercat laboral convencional 
i les que, per les seves particula-
ritats, necessiten un suport i un 
acompanyament específic.

Nougrapats disposa d’un cen-
tre de recollida i transferència; 
una botiga de roba i comple-
ments de segona mà, inclosa en 
la xarxa de Càritas espanyola Mo-
da-re; fa recollida de residu tèxtil 
amb una xarxa de més de 80 con-
tenidors en 42 poblacions dife-
rents de la diòcesi i també en fa la 
selecció i el reciclatge; recull mo-
bles i objectes diverses i fa serveis 
de mudances.

DIVERSOS SERVEIS

CET Grapats està situada a la 
nau del grup situada a l’avinguda 
Guillem Graell de la Seu d’Urgell, 
s’hi donen serveis de bugaderia, 
lloguer de vaixelles, serveis de 
paqueteria i missatgeria Ecològi-
ca, i disposa d’un punt de recolli-
da de paqueteria per a compres 
online; i també disposa d’una 
botiga per a la venda de mobles 
i objectes de segona mà.

Des de Cartaes Tàrrega van or-
ganitzar diferents accions de 
sensibilització en relació a la 
importància de la prevenció i 
la reutilització de residus en el 
marc d’una eficient gestió de 
residus i de contribució a una 
economia circular. Les dues ac-
tivitats organitzades “Contra 
el canvi climàtic jo reutilitzo, 
i tu?” i “Reutilitzar més, tirar 
menys” hi han participat també 

les entitats d’economia social i 
solidària de tota la geografia es-
panyola que tenen botigues es-
pecialitzades i centres de pre-
paració per la reutilització. 

En aquestes dues activitats 
dutes a terme cal destacar que 
s’han desviat 3.233kg de resi-
dus de la deixalleria cap al Cen-
tre de Preparació per a la Reuti-
lització que té Cartaes a la nau 
annexa.

Cartaes Tàrrega sensibilitza amb 
accions de reutilització de residus

Aitona pot rebaixar 
de nou la taxa de 
residus per l’alt 
grau de reciclatge

Guissona prepara 
activitats per a 
recaptar fons per 
‘La Marató’ de TV3

El Consell del Jussà 
acaba la formació 
en màrqueting amb 
60 participants

L’Ajuntament d’Aitona ha apro-
vat una correcció de l’acord 
d’aprovació de les ordenances 
fiscals per a l’any 2021 , apro-
vades en sessió plenària el 
passat 27 d’octubre. En con-
cret s’ha modificat el preu de 
la taxa de gestió de residus per 
a l’any 2021, que estava fixada 
inicialment en 38,56€ per per-
sona empadronada. Gràcies a 
l’alt nivell de reciclatge que ha 
tingut Aitona des del 2018, el 
consistori ha pogut acordar in-
crementar encara més aquesta 
reducció.

Guissona farà el tret de sortida 
a les activitats per La Marató 
de TV3 amb una penjada dels 
desitjos de les entitats per la 
Covid-19 a la Plaça Major, can-
tades, venda de gots reutilitza-
bles, venda de manualitats, ta-
llers infantils i el sorteig d’una 
panera.

Aquests dies s’ha realitzat la 
setena i última sessió de la for-
mació virtual en màrqueting 
digital per al sector turístic del 
Pallars Jussà, que ha impulsat 
el Consell Comarcal i que s’ha 
dut a terme entre l’octubre i el 
novembre. Uns 60 agents turís-
tics del Pallars Jussà hi han par-
ticipat. 
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FOTO: Càritas Urgell/ Aposten per una economia social i sostenible

La cofraria de Sant 
Sebastià del Pont 
de Suert suspèn els 
actes d’enguany

La junta de cofrares de la Con-
fraria de Sant Sebastià del Pont 
de Suert ha acordat suspendre 
els actes de la pròxima edició 
que s’havia de celebrar els dies 
19, 20 i 21 de gener. Segons ha 
explicat un dels dos priors d’en-
guany, Antonio Fernández la 
junta, i així ho han traslladat a 
la resta de cofrares, ha decidit 
anular els actes religiosos i gas-
tronòmics previstos. 

Almacelles ha celebrat aquest 
cap de setmana el seu tradicio-
nal mercat de Nadal, amb èxit 
de públic i de participació dels 
diferents comerços, tant de la vi-
la com paradistes arribats de po-
blacions veïnes, que van donar 
un ambient de festa i alegria a la 
zona del Centre Històric d’Alma-
celles, on estava instal·lat el mer-
cat. Acabada l’encesa de llums, la 
comitiva institucional va passar 

a saludar a les diferents parades 
i al passeig van poder recollir la 
satisfacció que mostraven tots els 
participants i principalment els 
forans, per l’acollida rebuda. 

Així mateix, cal destacar que 
era igualment el seu agraïment 
pel manteniment d’aquest mer-
cat de Nadal, pel suport que les 
fires i mercats d’aquesta mena 
representen per als comerciants 
ambulants.

Almacelles tanca amb èxit 
el seu mercat de Nadal, tot  
i les restriccions sanitàries

FOTO: Jordi Pascual / Imatge del mercat que s’ha celebrat a Almacelles
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El PP a Lleida qualifica els pres-
supostos generals de l’Estat 
“d’oportunistes, opressors, opacs 
i ofensius”. Així ho van defensar 
ahir en roda de premsa, on van 
exposar que uns presenten un 
“comptes ficticis pel que fa als 
ingressos i totalment irrespon-
sables pel que fa a la despesa”. 
Pel que fa a Lleida, defensen que 
aquest pressupost suposa menys 
del 4% del que rebrà Catalunya i 
lamenten que Lleida sigui la de-
marcació “més oblidada”. 

Així mateix, argumenten que 
el govern de Pedro Sánchez pre-
senta els “pressupostos més anti-
socials de la història, precisament 
perquè obvia l’escenari en què 
es mouen una gran part de ciu-
tadans davant els efectes devas-

tadors de la pandèmia, des d’un 
punt de vista sanitari però també 
econòmic”. 

D’altra banda, els populars 
consideren que es tracta d’uns 
pressupostos que van “en contra” 
d’Espanya perquè Pedro Sánchez  
“ha escollit els pitjors socis per 
aprovar els comptes”. Defensen 

que “per molts lleidatans, cata-
lans i espanyols és ofensiu que el 
que se suposa és un partit d’Es-
tat pacti amb els qui obertament 
aposten per trencar la unitat 
d’Espanya”. Així, veuen aquests 
pressupostos com uns comptes  
de propaganda i confrontació 
ideològica.

El PP de Lleida 
titlla “d’ofensius” 
els pressupostos 
generals de l’Estat

FOTO: PP/ Els populars a Lleida van fer ahir una valoració dels comptes

Jordi Fàbrega i Imma 
Gallardo es presenten   
a les primàries de Junts
En aquesta segona volta s’escullen els 
primers llocs per les circumscripcions
Lleida
j.castEllà
Després que Laura Borràs s’impo-
sés en les primàries de Junts per 
Catalunya per escollir el candidat 
a presidenciable a les eleccions 
del 14-F, la formació arrenca ara 
la segona volta d’aquestes primà-
ries per escollir els primers llocs a 
la resta de circumscripcions. En el 
cas de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran 
ahir ja van oficialitzar la seva can-
didatura Jordi Fàbrega, alcalde de 
la Seu d’Urgell, i Imma Gallardo, 
actual diputada al Parlament pel 
Pirineu. 

Els candidats poden presentar 
les seves candidatures fins aquest 
dijous i serà des de l’11 fins al 13 
de desembre quan hi haurà les 
votacions. En aquest sentit, se-
gons estableix el reglament, cada 
afiliat podrà votar a dos candidats 
i, en funció del nombre de vots 
que rebi cadascú, s’adjudicarà el 
primer lloc, el segon o el tercer. 
A partir del quart, serà la direc-
ció qui acabi de dissenyar la llista 
buscant l’equilibri territorial. 

FOTO: ACN / La diputada pel Pirineu i l’alcalde de la Seu d’Urgell

Fàbrega, tal com va explicar 
aquest diari, és un dels noms a 
l’alça dins de Junts. Pediatre de 
professió, va ser un dels impul-
sors del manifest Junts per Ca-
talunya i actualment és l’alcalde 
de la Seu d’Urgell. Gallardo, per 
la seva banda, fa un pas més en 
la seva trajectòria política des-
prés d’haver estat a primera línia 
parlamentària i, també, munici-

pal a Sort, essent regidora inde-
pendent i, posteriorment, tinent 
d’alcalde. Aquests són els primers 
noms que han oficialitzat les se-
ves candidatures. Mentrestant a 
la Plana encara no se n’ha fet pú-
blica cap, tot i que Jaume Ars és 
un dels noms que es perfila per 
ser candidat. Així mateix, s’apun-
ta a què es descarten Josep Maria 
Forné i Xavier Quinquillà. 
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El polígon industrial de Cervera 
ja compta amb el servei de fibra 
òptica, una demanda llargament 
reivindicada per part de les em-
preses de la zona industrial del 

municipi. El desplegament de la 
fibra òptica al polígon de la capi-
tal de la Segarra ha anat a càrrec 
de la companyia BonÀrea Tele-
com. 

Cervera ja disposa de fibra 
òptica al polígon industrial

FOTO: Paeria Cervera / Imatge àrea del polígon de Cervera

La redacció del projecte del tra-
çat de la variant de la Pobla de 
Segur a l’Eix Pirinenc (N-260)
s’ha reprès després de fer un 
procediment d’avaluació ambi-
ental per poder tirar endavant 
amb aquest projecte. Cal recor-
dar que el Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urba-
na (Mitma) va reprendre l’any 
2019 la redacció del projecte 
de traçat i construcció de la va-
riant de La Pobla de Segur, a la 
província de Lleida. Atès que els 
treballs portaven paralitzats des 
de l’any 2012, va ser necessa-
ri abordar un nou procediment 
ambiental. 

D’aquesta manera, es pros-
segueixen ara els treballs de 
redacció del projecte de tra-
çat, incorporant les mesures i 

prescripcions establertes en el 
document ambiental. Una ve-
gada aprovat provisionalment 
el projecte de traçat, haurà de 
sotmetre’s a informació pública. 
Aquest projecte comportarà una 
millora en la connectivitat del Pi-
rineu i un canvi en el trànsit i la 
seguretat vial a la Pobla de Se-
gur, segons va defensar ahir el 
subdelegat del govern espanyol 
a Lleida, José Crespín. 

Es reprèn la redacció de la 
variant de la Pobla després 
de l’informe ambiental

FOTO: @Jose_crespin/ Permetrà millorar la connectivitat

Els treballs 
portaven 

aturats des de 
l’any 2012
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Demanen nou anys de presó per 
deixar en cadira de rodes un home
El va apunyalar la nit de Carnestoltes de 2019

Contenidors 
calcinats a 
Torregrossa 
i a la Pobla 
de Segur
Un contenidor soterrat de ma-
tèria orgànica que es trobava 
a la plaça Catalunya de Torre-
grossa es va cremar ahir per 
un incendi que es va originar 
en el seu interior. En aquest 
sentit, els serveis d’emergènci-
es van ser alertats pels veïns a 
les 18.30 hores i van ahir dues 
dotacions dels Bombers de la 
Generalitat que van apagar l’in-
cendi. D’altra banda, els efec-
tius del cos es van desplaçar a 
la plaça de la Pedrera de la Po-
bla de Segur en ser alertats, a 
les 19.57 hores, que s’estava 
cremat un contenidor que fi-
nalment va quedar calcinat.

Lleida
ÓSCAR BUETAS
Fiscalia demana un total de 9 
anys de presó a un home acusat 
de deixar en cadira de rodes un 
altre després d’apunyalar-lo per 
l’esquena durant una discussió 
que va tenir lloc el 10 de març de 
2019, a la porta del casal de Cer-
vià de les Garrigues (Garrigues), 
on s’estava duent a terme la festa 
de Carnestoltes.

Segons relata el ministeri pú-
blic en el seu escrit d’acusació, 
l’acusat, J. B. C., de 35 anys, “amb 

ànim de menyscabar la seva inte-
gritat física”, va arremetre contra 
l’altra persona amb un ganivet 
i li propinar dues ganivetades, 
una en la zona baixa de l’esque-

na que li va provocar una ferida a 
la medul·la de la víctima, la qual 
cosa ha afectat la seva mobilitat. 
És per això que, a més de la pena 
de presó per un delicte de lesions 

agreujades, la Fiscalia demana 
que l’acusat indemnitzi la víctima 
amb 263.570 euros, “per danys 
morals, per despeses futures si 
li cal adaptar casa seva o l’ajuda 
de tercers i per la dificultat d’in-
serir-se al mercat laboral”.

Així mateix, el ministeri fiscal 
també sol·licita que es prohibeixi 
a l’acusat comunicar-se o acos-
tar-se a la víctima a menys de 
500 metres durant 10 anys. Final-
ment, cal indicar que el judici se 
celebrarà demà a l’Audiència Pro-
vincial de Lleida.

Els fets van 
tenir lloc a 

Cervià de les 
Garrigues

Fiscalia 
sol·licita una 

indemnització 
de 263.570€

Apaguen incendis de xemeneia 
a Alcarràs i la Seu d’Urgell
Els Bombers de la Generalitat van apagar ahir un in-
cendi de xemeneia que es va originar en una casa si-
tuada en el número 7 del carrer del Riu d’Alcarràs. Els 

serveis d’emergències van ser alertats a les 11.00 hores i 
el foc va afectar els panells de la teulada de l’habitatge. 
Cal destacar que no va cremar l’interior de l’immoble. 
D’altra banda, a les 3.00 hores els efectius del cos es van 
desplaçar fins a la Seu d’Urgell per extingir un altre in-
cendi similar també en una casa.

FOTO: Bombers / Moment en què els Bombers de la Generalitat apagaven l’incendi de xemeneia d’Alcarràs

L’ossa Sarousse va morir diu-
menge a conseqüència d’un 
tret d’un caçador, que va al·le-
gar que havia disparat en de-
fensa pròpia. Els fets van passar 
a la Vall de Bardaixí a la comar-
ca de la Ribagorça aragonesa. 
Fins al lloc dels fets es van des-
plaçar agents de Protecció de la 
Naturalesa, membres de la Pa-
trulla Ós del Govern d’Aragó i el 
Seprona de la Guàrdia Civil, que 
van certificar la mort de l’ossa. 
Tècnics del govern aragonès 
van la necròpsia del plantígrad 
ahir. La Seprona es va fer càrrec 
de la investigació.

Cal recordar que el 18 de no-
vembre els Mossos van detenir 
un agent de Medi Ambient del 

Un caçador mata l’ossa 
Sarousse a la Vall de Bardaixí 
de la Ribagorça aragonesa

L’home diu 
que ha actuat 

en defensa 
pròpia

Conselh Generau d’Aran com a 
presumpte autor de la mort de 
l’ós Cachou. Segons l’extensa, i al-
hora complexa, investigació que 
es va dur a terme per determinar 
les causes de l’animal, aquest va 
morir enverinat per anticonge-
lant, segons van explicar fonts co-
neixedores del cas.
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