
Madrid aporta 37 millones para 
cubrir el daño causado por los 
temporales Dona y Gloria 1 PÁG ~t6 

CRIMEN DE ARTESA DE SEGRE. El juicio 
contra los tres jóvenes acusados de matar a 
un vecino de la población en diciembre de 
2018 podría celebrarse en mayo 1 PÁG.19 

• CAÍDA TEMPORAL DE GOOGLE 
Gmail o YouTube permanecieron 
inactivos durante una hora 1 PÁG.Z4 
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La vacunación llegará en enero 
a todas las residencias de Lleida 

Movilizan a 50 
enfermeras entre 
Ponent y el Pirineu, 
que irán a cada uno 
de los geriátricos 

La Fundació 
Fiella de Tremp ya 
suina 53 muertos 
y Fiscalía requiere 
de nuevo a Salut 

La gerencia del 
centro sostiene que 
se dio la dirección 
a una ONG y esta 
entidad lo niega 

Una firma del 
PCiT AL proyecta 
abrir una clínica 
para hacer test 
de anticuerpos FOTO: Ramon Gabriel (EFE) 1 Las estaciones de esquí (en la imagen Port Ainé) se reivindican como espacios seguros 

Solé niega que organizase el 
1-0 en Agramunt y advierte: 
"Se juzga al municipalismo" 
El Conseller d'Acció Exterior y alcaldía. Durante la vista, Bernat 
exa lcalde de Agramunt negó Solé afirmó que sólo participó 
ayer que participase en la orga- en un debate sobre la consu lta y 
nización del referéndum en la Ri- ..., que ell-O intentó que no se es-
bera del Sió durante el ju icio en condieran las urnas en la escuela 
el TSJC en el que Fiscalía le pide para que no la dañaran. "Se juz-
año y medio de inhabi litación y ga a todo el municipalismo", se 
24.000 euros de multa por "pro- lamentó el exedil de Agramunt. 
mover" el referéndum desde la AcnJAll PÁG.21 

FOTO: M. Pérez (EFE) 1 Aragonés y Budó arroparon a Solé 

TEMA DEL OlA 1 PÁG.3-9 
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El risc de rebrot 
i la veloc.itGt de 
contagi púgen 
a Catalunya 
La velocitat de propagació a Ca
talunya, I'Rt, ha tornat a pujar 
en les darreres 24 hores i se 
situa en 0,94. El risc de rebrot 
també puja, ho fa 10 punts fins 
als 171, i la incidencia a 14 dies 
s'eleva de 202,52 a 206,22, se
gons les últimes dades de Sa
lut. S'han declarat 876 nous 
casos confirmats per PCR o test 
d'antígens (TA), cosa que eleva 
la xifra total a 327.057 des de 
l'inici de la pandemia (359.438 
casos amb totes les proves). El 
4,29% de les proves de la da
rrera setmana han donat posi
tiu. S'han informat de 19 noves 
morts i el total és de 16.393. 

Pugen fins a 119 
el ingressats als 
hospitals de la 
plana de Lleida 

El volum de persones ingressa
des amb Covid-19 als centres 
hospitalaris de la Regió Sani
taria Lleida ha pujat a 119, 8 
més que divendres passat. 

Segons dades del Departa
ment de Salut, el nombre de 
pacients en situació crítica a les 
UCI ha baixat en 1 i són 11. Per 
centres, a I'Arnau de Vilanova 
hi ha 42 persones a planta i 6 
a I'UCI; al Santa Maria hi ha 14 
persones a planta i 4 a I'UCI; als 
centres privats hi ha 44 perso
nes a planta i 1 a I'UCI; i a !'Ho
tel Salut Nastasi hi ha 8 hospi-

Salut realitza un 
cribratge massiu al 
municipi de Tremp, 
amb 235 proves 
Salut va dur a terme ahir una 
altra jornada de cribratges 
massius a les regions sanitaries 
de la plana i de I'Ait Pirineu i 
Aran. A la ciutat de Lleida se'n 
van fer 97 al barri de la Mario
la, mentre que a Bellpuig es van 
fer 650 tests.d'antígens. També 
es va fer un cribratge massiu a 
Juncosa de les Garrigues, per:Q 
el departament encara no dis
posava de les dades al tanca
ment d'aquesta edició. Pel que 
fa a la regió de I'Ait Pirineu i 
Aran, el cribratge es va fer ahir 
al municipi de Tremp, amb un 
total de 235 proves. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 13/12/2020 
Regions sanitaries de Lleida i 11\l.t Pirineu i Aran 

Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran 

67 25 21.416 3.117 94 431 75 

Seguirnent epiderniologic 

Font: Departament de Salut 

Els positius repunten a Lleida 
i el Pirineu i el risc de rebrot 
torna a pujar lleugerament 
Ponent suma 109 casos més i dos morts i ara 
només estan en zona verda I'Aran i la Ribagor~a 
El risc de rebrot va pujar 
ahir a bona part de les 
comarques de Lleida, de 
manera que únicament 
queden en zona de risc 
baix I'Aran, on puja 

·testimonialment, i I'Aita 
Ribagor~a, que segueix amb 
riscO. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

El Pallars Sobira torna a zona de 
risc alt en tenir un risc de rebrot 
de 158 (96 el dia abans). Aquest 
indicador també s'ha incremen
tat el darrer dia a la Noguera, les 
Garrigues, I'Urgell, el Pla d'Urgell, 
la Segarra, la Cerdanya i I'Ait Ur
gell, mentre que baixa al Segria, 
el Solsones i el Pallars Jussa. 

Pel que fa a la velocitat de 
transmissió, si diumenge eren 
cinc les comarques que supe
raven l'índex 1 (el Solsones, les 
Garrigues, el Pallars Sobira, I'Ait 
Urgell i la Cerdanya), ahir s'hi va 
afegir el Pla d'Urgell, que se situa 
amb 1,11. 

D'altra banda, i segons les da
des aportades ahir per Salut, la 
demarcació de Lleida suma 109 
positius més (78 a la plana i 31 al 
Pirineu) i dos morts més a la pla
na. 

A la regió sanitaria de Lleida 
hi ha 20.632 casos confirmats 
per PCR o antígens, 78 més. Són 

LLEIDA CATALUNYA ES PAN YA MÓN 

Positius 24.533 Positius 
~~------~~== 

_M_o_rt_s ________ __,S,_,.O ... C Morts 

21.416 si es tenen en compte to
tes les proves (78 més). Un total 
de 431 persones han mort per Co
vid des de l'inici de la pandemia 

359.438 Positius 

16.393 Morts 

1. 751.884 _Po_s_ití_·u_s __ ....:7..=2:..:..:.8:..:9:.:3:..:;.2:.:3=6 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 4/12 al10/12) 

Font: Departament de Salut 

(dos més que el día abans). 
Pel que fa al risc de rebrot, pu

ja 11 punts i se situa en 194, pero 
per sota del registrat la setmana 

48.013 Morts 1 623.425 
--------~~~~ 

anterior (221). La velocitat de 
propagació puja set centesimes 
fins a 0,93, mentre que la setma
na anterior era de 0,85. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i I'Aran registra 2.931 casos 
confirmats per PCR o TA, 31 més, 
i 3.117 sumant totes les proves 
(31 més). No hi ha hagut cap no
va mort. 

El risc de rebrot puja 21 punts i 
se situa en 377, per sota deis 442 
de la setmana anterior. En para
l·lel, I'Rt es manté en 0,98. A la 
regió hi ha 25 pacients ingressats 
(els mateixos). 

Tot i que el risc de rebrot i la 
velocitat de contagi han baixat 
molt en els darrers diesen les du
es regions sanitaries de Ponent, 
I'Ait Pirineu i Aran manté encara 
el pitjor risc de contagi de Catalu
nya. De fet, una de les dades pre
ocupants és que els dos darrers 
balant;os setmanals registren un 
increment de positius confirmats 
respecte als balant;os anteriors 
de set dies, on s'evidenciava un 
descens constant i significatiu. 
L' increment es especial acusat en 
el darrer balant;, on la variació de 
casos és dell3,64% a I'Ait Pirineu 
i del13,08% a la plana. 
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La residencia de Tremp regis~a 
quatre morts més ija en suma 53 
Fiscalia demana documentació a la responsable 
de Salut en no rebre resposta a la primera petició 
Tremp 
ACN 

El brot de Covid-19 que afecta 
la Residencia Fiella de Tremp va 
provocar entre diumenge i dilluns 
la mort de quatre persones més. 
D'aquesta manera, segons dades 
de Salut, s'ha passat de 49 a 53 
defuncions des de l'inici del brot, 
que afecta 81 residents i 42 tre
balladors positius amb el virus. 

Del total d'usuaris amb coro
navirus, n'hi ha 12 que han estat 
traslladats a !'Hospital del Pallars, 
i estava previst que ahir es co
mencin a ter desa'illaments par
dais d'usuaris de la residencia. 

La setmana passada van fer la 
petició als tecnics d'lnspecció 
del Departament, pero no han 
obtingut resposta. Ara, el minis
teri públic demana la informació 
directament a la responsable de 
Salut a Lleida, Divina Farreny. De 
moment, no consta que cap fa
mília hagi denunciat els fets ni als 
Mossos ni judicialment. Des del 
28 de novembre, el centre esta 
gestionat per Gestió de Serveis 
Sanitaris (GSS) després que, se
gens Salut, es detectés una "si
tuació descontrolada", acusació 
que el patronat de la residencia 
va negar a través d'un comunicat. 

FOTO: ACN 1 Edifici de la Residencia Fiella de Tremp 

Per la seva banda, la Fiscalía 
insisteix a demanar documenta
ció al Departament de Salut per 
comprovar si a la Residencia Fie
lla es van complir els protocols. 

El president del Patronat de la 
Fundació Jaume Fiella de Tremp, 
Joan-Antoni Mateo, es va reafir
mar ah ir que "en cap moment els 
padrins han quedat desatesos" i 

Ouan tu 
hi ets. 

Pren Vida! 

va afegir que així quedara pales 
en les al-legacions que taran arri
bar a Salut. Mateo va dir que que
dara dar que han "actuat correc
tament". El president del Patronat 

~ Generalitat 
r.J. de Catalunya 

va manifestar que tenen voluntat 
de transparencia i de col-labo
rar amb I'Administració i la Fisca
lía per facilitat tota la informació 
que necessitin. Mateo va narrar 

Milions 
de futurs 

ADE 7 
que el primer positiu es va detec
tar el dia 19, i que el nombre de 
casos va augmentar de manera 
exponencial en 48 hores, afec
tant gran part del personal, i va 
parlar d'"impossibilitat de poder 
contractar nous treballadors" 
malgrat que va assegurar que ho 
van intentar per tots els mitjans. 
Aquest fet va generar una situa
ció de "gran estres" a la residen
cia pel "sobreesfon;:" que van fer 
alguns treballadors. 

Segons Mateo, Salut els va co
municar el dia 26 que I'Associa
ció Benestar i Desenvolupament 
(ABD) assumia la direcció del cen
tre, i el dia 28 era canviada per 
l'empresa pública GSS. 

Per contra, I'Associació Benes
tar i Desenvolupament (ABD) va 
negar que haguessin intervingut 
en la gestió. Segons aquesta ONG, 
la Generalitat va contactar telefo
nicament amb ells sobre el brot i 
els va preguntar si podien donar 
suport a la direcció. El 27 de no
vembre, un tecnic de l'equip de 
Covid-19 de I'ABD es va despla~ar 
a la capital del Jussa per elabo
rar un diagnostic de valoració de 
necessitats. L'endema, dia 28, la 
Generalitat va comunicar telefo
nicament a ABO que intervenien 
la residencia i que la gestió aniria 
a carrec de !'empresa Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS). 
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La UGT tem que un 30% 
deis afectats per ERTO 
a Lleida pot anar a 1/ atur 
El sindicat reclama polítiques que 
posin l'emfasi en els serveis públics 

UGT de les Terres d 
Ll Ida va advertir ahlr que, 
1 menys, un 30% deis prop 

d 6.000 treballadors que 
s troben fectats per un 

Expedlent de R sulacló 
Temporal d'Ocupacló (ERTO) 

la d marcac:ló podan 
acab r 1' tur. 

Lleida 
ACN / REDACCIÓ 

El sindicat UGT considera que 
aquesta situació "no es pot per
metre" i reclama mesures a les 
administracions per evitar que 
aquestes persones acabin en
greixant les llistes de desocupats. 
El secretari general de la UGT-Te
rres de Lleida, José Luis Aguila, va 
posar de relleu que la pandemia 
ha "fet trontollar els sistemes 
economics i laborals'' i, per aixo, 
va defensar la necessitat d'elabo
rar una diagnosi per definir i en
carar el futur de les comarques 
lleidatanes en els proxims anys. 
Amb aquest objectiu, va insistir 
en la creació d'un observatori so
ciolabora l i economic de Lleida. 

FOTO: T. A. 1 José Luis Aguila (centre) durant l'esmorzar amb la premsa 

Aguila va reclamar mesures 
per evitar que una part conside
rable deis ERTO que encara con
tinuen actius a la demarcació 
puguin acabar convertint-se en 
Expedients de Regulado d'Ocupa
ció (ERO) i, per tant, deixin treba
lladors a l'atur. "Eis 26.000 aturats 
que hi ha a Lleida creixeran i ens 
podem trabar en un any que se 

situ·in a l'entorn deis 36.000, cosa 
que suposaria deixar malta gent 
en una situació que no es pot per
metre", va dir Aguila. 

A més, va reclamar polítiques 
que posin l'emfasi en els serveis 
públics, després de les retallades 
patides els darrers anys, i també 
va destacar que cal parlar de la 
formació professional. 

Nova app de Salut amb informació 
deis hospitals i 1' atenció primaria 

U e ida 
ACN 

La Gerencia Territorial de I'ICS a 
Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió 
de Serveis Sanitaris (GSS) han 
posat en marxa la nova aplicació 
mobil Salut/Lieida. Ofereix a la 
ciutadania informació d'interes 
relacionada amb l'ambit sanitari 
a la demarcació que engloba els 
hospitals universitaris Arnau de 
Vilanova i Santa Maria de Lleida, 
!'Hospital Comarcal del Pallars 
i I'Atenció Primaria de Lleida i el 
Ptrineu. Amb aquesta aplicacíó, 
que esta disponible per a iOS i 
Android, els usuaris poden ges
tionar l'admissió a consultes de 
!' hospital des del mobil sense 
fer cues, consultar localitzacions, 
temps d'espera als serveis d'ur
gencies deis hospita ls i del CUAP 

FOTO: Llure CorUI (ACN) 1 Entrada principal de !'Hospital Arnau 

11 

FOTO: SubdeltiiCió Govern 1 Crespín, amb els directius d'Ursa 

Crespín visita la firma Ursa/ 
que exporta vedells i xais 
El subdelegat del Govern a Llei
da, José Crespín, va visitar ahir 
les instal-lacions d'Ursa a Llei
da per coneixer l'activitat de 
!'empresa ded icada a la fabrica-

ció d'aliments pera animals, es
pecialment vedells i xa is, i la 
comercialització d'aquests pro
ductes i de bestiar vi u o en canal 
també a l'estranger. 

El PSC pregunta al govern 
de la Paeria sobre el seu pla 
de rehabilitació d'edificis 
El cap de l'oposició a la Paeria, 
Felix Larrosa, preguntara avui 
a l'equip de govern municipal 
durant la reunió de la Comissió 
Informativa per a les Pol ítiques 
de gestió i promoció d'habitat
ge i transició ecológica quin pro
grama de rehabilitació d'edificis 
té previst aplicar a la cíutat de 
Lleida i, especialment, al Centre 
Historie. El representant del PSC 
també demanara per la dotació 

" o l'evolució en temps real de les 
intervencions quirúrgiques deis 
seus familia rs, entre altres op
cions. A través d'un codi d'iden
tificació, poden saber quan co
men~a, com evoluciona i quan 
acaba l'operació amb notifica
cions que poden rebre al mobil. 

L'aplicació conté informació 
relacionada amb la ubicació i 
localització de tots els centres i 
hospita ls, així com deis diferents 
espais i serveis amb un mapa 
interactiu, noticies i recomana
cions i enlla~os a altres aplica
cions d'interes. 

Aquesta nova aplicació es tra
ba en una primera fase d'imple
mentació i s'anira ampliant i mi
llorant en base a les necessitats 
deis usuaris, segons van explicar 
des de I' ICS i GSS. Es pot desca
rregar a les botigues d'aplicacions 
d' iOS i Android. Han col ·laborat 
en el disseny i la programació de 
la nova app les empreses Use lt i 
Medtronic. 

del programa Rehab, que inclou 
ajudes destinades a fi nan~ar 

obres de conservació, rehabilita
ció i manteniment d'edificis amb 
l'obíectiu de millorar-ne la seva 
accessibilitat, seguretat i habita
bilitat. A més, Larrosa preguntara 
pel pressupost que té !'Agencia 
de I'Energia i pel plaque del regi
dor d'Habitatge i Transició Ecolo
gica, Sergi Tala monte, en termes 
de medí ambient. 

Exigeixen una 
moratoria en la 
implementació 
de la tecnologia 
SG a la ciutat 
El moviment Rebel·lió o Extinció 
Lleida i algunes entitats adherí
des van presentar una moció a 
I'Aíuntament de Lleida per vía 
telematica per demanar a la 
Paeria que s'aculli al Principi de 
Precaució, contemplat en la re
saludó 1815 del Consell d'Euro
pa, i ordeni una moratoria en la 
implementació de la tecnología 
SG al municipi de Lleida i la pa
ralització del projecte Lleida On. 
Demanen que s'obri un debat 
públic sobre les afectacions que 
tindria sobre la salut i el medí 
ambient aquesta tecnología, la 
realització d'estudis indepen
dents i la convocatoria d'una 
consulta ciutadana vinculant. 

... 
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Conveni entre la Generalitat i el . 

gOvern espanyol per destinar 3 7 
milions als afectats pels aiguats 
Aquests diners de l'Estat permetran cobrir el 50% de les despeses 
presentades i se sumen als 35 ja mobilitzats per l'Executiu catala 
Barcelona 
ACN 

La Generalitat i el govern espa
nyol han signat un conveni per 
destinar 37 milions d'euros per 
als municipis que van patir des
perfectes perla da na de !'octubre 
del 2019 i el temporal Gloria del 
gener. La partida cobrira fins el 
50% de la sol·lici~ud que presen
tin els consistoris, mentre els 35 
milions ja mobilitzats pel Govern 
preveuen assumir el 50% restant. 
Segons va detallar ahir la minis
tra de Política Territorial i Funció 
Pública, Carolina Darias, l'estat 
espanyol s'encarrega deis 37 mi
lions pero sera la Generalitat qui 
gestioni les subvencions. Coinci
dint amb la signatura del conve
ni, la consellera de Presidencia, 
Meritxell Budó, va anunciar la 
creació d'un fons de específic per 
agilitzar els recursos davant de 
nous desastres meteorologics. 

Budó va celebrar l'entesa amb 

LaPoblade 
Segur injecta 
30.000 euros 
per fomentar 
el comer~ local 
L'Ajuntament de la Pobla inver
tira 30.000 euros per fomen
tar el comer¡; local durant les 
compres de Nadal i ajudar a 
pal·liar els efectes economics. 
Sota el lema "Compra a la Po
bla, hi guanyem tots", injecta
ra 18.095 euros, repartits pro
porcionalment entre tots els 
comer¡;os;' bars, restaurants, 
perruqueries i centres de salut i 
estetica. Els establiments parti
cipants rebran un talonari amb 
100 butlletes en premis ocults 
que repartiran entre tots els 
clients que facin compres per 
un valor superior al que cada 
negoci estableixi. 

FOTO: ACN 1 Una ve"ina de I'Aibi al seu magatzem encara afectat per l'aigua 

l'estat espanyol per atendre les 
necessitats deis ajuntaments, 
mentre va reconeixer que les aju
des arriben molts mesos després 
de tots els desperfectes ocasio
nats perla depressió en altura de 

la tardor de l'any passat i pel tem
poral del gener. "Una gestió més 
moderna i efica~; deis recursos 
hauria de ser capa~; d'anticipar-se 
als esdeveniments", va apuntar 
i ya defensar la importancia de 

FOTO: Conselh/ lmatge d'arxiu de la fa~ana de I'Espitau Val d'Aran 

L'Espitau Val d' Aran té més 
.serveis d' otorinolaringologia 
La Val d'Aran compta, des del mes 
de novembre, amb més serveis 
en l'ambit d'otorinolaringologia 
gracies a la nova alian~;a estrate
gica entre I'Espitau Val d'Aran i 
!'Hospital de la Mar de Barcelona. 

Mitjan~;ant aquesta col· labora
ció, I'Espitau Val d'Aran s'obre la 
possibilitat de poder dura terme 
determinades cirurgies a I'Aran, a 
més de tenir un seguiment deis 
pacients. 

tenir previstos mecanismes "que 
permetin una acció agil" davant 
les destrosses provocades pels 
fenomens meteorologics. 

A banda deis 37 milions de
signats pel govern espanyol per 
a que els gestioni la Generalitat, 
Budó va recordar que el Govern 
ja té mobilitzats 35 milions en el 
mateix sentit. En concret, hi ha 
una línia d'll milions per pal-li
ar els efectes als sectors agraris i 
pesquer, i 10 milions destinats als 
ajuntaments i agrupacions d'ens 
locals per reparar desperfectes 
en el sistema d'abastiment d'ai
gua. Per últim, hi ha una tercera 
línia de 14 milions d'euros per 
atendre els ajuts a les infraes
tructures i els equipaments de 

titularitat municipal que van que
dar malmesos. 

Budó va recordar que les sub
vencions del Govern ja preveien 
assumir fins al 50% deis projec
tes presentats pels ajuntaments. 

Terratremol 
de 2,7 graus 
de magnitud a · 
la Val d'Aran ·¡ 
l'Alta Ribagor~a 
La Val d'Aran i I'Aita Ribagor~;a 
van registrar aquest diumenge 
un sisme de 2,7 graus de mag
nitud amb epicentre a Osea. 
Segons la informació proporci
onada per l'lnstitut Cartografíe 
i Geologic de Catalunya (ICG), 
el terratremol es va produir a 
un quart de deu del vespre i va 
ser percebut en diverses zones. 
Tot i aixo, I'ICG va assenyalar 
que no va provocar cap dany. 
Cal recordar que el Pallars So
bira en va registrar un al no
vembre de 2,3 graus de magni
tud amb epicentre entre Llívia i 
Alins sense cap dany. 

Un total de 179 infants de ... 

Lleida rebran ajuda de 'l~rbre 
deis Somnis" de CaixaBank 
La iniciativa solidaria "I'Arbre 
deis Somnis" podra assolir el 
seu objectiu de fer possible que 
25.000 nens i nenes en situació 
de vulnerabilitat a tot Espanya 
puguin tenir el regal que desit-
gen per Nadal. El projecte ja ha 
iniciat la preparació deis envia
ments deis regals, aportats per 
clients i empleats de CaixaBank, • 
a les entitats socials col·labora-

Hi participen 
di verses 

entitats com 
Caritas 

dores responsables de que el 
lliurament es faci correctament 
als seus destinataris. A les Terres 
de Ponent, " I"Arbre deis Som
nis" beneficiara a 179 nens. 

En aquest sentit, a les Terres 
de Lleida, "I'Arbre deis Somnis" 
s'ha organitzat en col-laboració 
amb Caritas Parroquial Timega, 
Caritas Balaguer, Crae Llars Tor
res Vicen~;, Crae Raiers (Tremp), 

Creu Roja Agramunt, Creu Ro
ja Esterri d'Aneu, Creu Roja Les 
Borges, Creu Roja Pobla de Se
gur, Creu Roja Sort, Creu Roja 
Tremp, Parroquia del Carme i 
Prosec. 

L'edició 2020 de "I'Arbre deis 
Somnis", ha estat la primera 
que s'ha dut a terme a tates les 
oficines de CaixaBank, més de 
4.000 arreu Espanya. 

rcolomina
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Els municipis afectats per les 
hiüro'electriques exigeixen 

. ' . compensac1ons econom1ques 
El president de la Diputació defensa a Madrid 
que calen actuacions per frenar el despoblament 
Madrid 
EFE/REDACCIÓ 

Representants deis municipis 
espanyols afectats per embas
saments i preses van unir ahir la 
seva veu per a reivindicar com
pensacions economiques, mesu
res pera garantir la restitució ter
ritorial i una normativa específica 
que els garanteixi la continuilat 
deis ingressos en caducar les con
cessions. 

Aquestes són algunes de les 
mesures incloses en el Manifest 
sobre el futur de les concessi
ons hidroelectriques a Espanya, 
presentar ahir a Madrid pels res
ponsables de la Federació d'Asso
ciacions i Municipis amb Centrals 
Hidroelectriques i Embassaments 
(Femembalses), que va clausurar 
el secretari general per al Repte 
Demogratic, Francesc Boya. 

El manifest, a més d'instar el 
reconeixement de la singularitat 
deis terrenys afectats per obres 
de regulació a través d'una nor
mativa específica, defensa pro-

moure la regulació per llei de la 
participació deis municipis amb 
embassaments en la caducitat 
de les concessions hidrauliques. 
Unes demandes a les quals se 
sumen altres referides a la ne
cessitat de garantir la continu'itat 
deis ingressos deis ajuntaments 
d'aquestes zones en caducar les 
concessions, d'implicar i atendre 
el territori, tant a les administra
cions locals com als agents soci
als de les zones afectades, en pro 
d'un desenvolupament sosteni
ble. Durant l'acte, la secretaria 
general de Femembalses, Maite 
Bardají, alcaldessa de la Pobla de 
Castro (Osea), va reivindicar el 
pagament del deute historie amb 
aquests territoris cedents de re
cursos naturals que, va subratllar 
"han estat i continuen sent fona
mentals per al desenvolupament 
d'un país". 

El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, es va sumar 
presencialment a aquesta inici
ativa i va destacar que és tona-

Tremosa anima les empreses 
de la demarcació a presentar 
projectes pels fons europeus 
Lleida 
JUDIT CASTELLA 

El cap de llista per Lleida de Junts 
per Catalunya, Ramon Tremosa, 
va reivindicar ahir les "oportuni
tats molt grans" que hi ha, tot i 
estar immersos en una greu cri
si economica, fent referencia als 
fons europeus que arribaran l'any 
que ve. "He m de saber, coma pa-

Els espais 
logístics, claus 

pel cap de 
llista de Junts 

ís, maximitzar els fons que arriba- gurar que una altra de les opor-
ran de Brussel·les i és l'objectiu tunitats que té Lleida és que és 
de la nostra candidatura facilitar "una gran potencia agroalimen-
que aquests fons també arribin -~aria", sense deixar de banda que 
a les Terres de Lleida", defensava també caldra apostar per una 
Tremosa des de la Seu Vella. "revolució digital". 

En aquest sentit, el cap de Així mateix, Ramon Tremosa 
llista va esperonar les empreses va explicitar que des de Junts es 
lleidatanes a presentar projectes posen com a objectius treballar 
per aconseguir inversió d'aquests per millorar els problemes ferro-
fans. Així mateix, també va asse- viaris que hi ha a la demarcació i 

FOTO: Diputació/ La presentació del manifest que es va fer ahir a Madrid 

mental treballar en l'ambit de la 
despoblació i "en favor d'un ar
relament" en demarcacions com 
la de Lleida. Talarn va subratllar 
la importancia de solucionar el 
problema deis municipis amb 
embassaments: "Si no fem res, 
perdrem molts pobles del nostre 

Pirinenc", sentenciava. En aquest 
sentit, des de la Diputació ja es 
contempla una partida de dos 
milions per lluitar contra el des
poblament, als quals se'ls hi hau
ra de sumar aquells diners deis 
altres plans que corresponen al 
criteri de discriminació positiva. 

FOTO: Tony Alcántara 1 Tremosa va compareixer a la Seu Vella de Lleida 

ser capa~;os d'oferir grans espais 
logístics per a que les grans em
preses puguin invertir a Lleida. 

PROCÉS 

D'altra banda, Tremosa va as
segurar que "hem arribat al con
venciment que només un Estat 

independent pot garantir un fu
tur en igualtat de condicions per 
tots els catalans i per tots els llei
datans". Per la seva banda, el co
ord inador a Lleida, Eloi Bergós, va 
asseverar que "complir 1'1 d'Octu
bre és la nostra finalitat i la nostra 
raó". 

Tremp organitza 
tallers per fomentar 
els coneixements 
en l'ambit digital 

L'Ajuntament de Tremp en col
laboració amb el departament 
de Polítiques Digitals i Adminis
tració Pública de la Generalitat 
i la Fundació Mobile World Ca
pital han organitzat una serie 
de tallers d'orientació digital. 
Els tallers van dirigits a perso
nes actives o en situació d'atur 
i no és necessari tenir experi
encia previa en l'ambit profes
sional digital. Només cal tenir 
interesen voler redirigir la seva 
carrera cap al sector TIC. L'ob
jectiu és facilitar les eines per 
coneixer el sector. 

Golmés instal·la 
punts WIFI gratuit 
als equipaments i 
espais municipals 

L'Ajuntament de Golmés ha ins
tal·lat punts d'accés WIFI gra
tu'its als equipaments munici
pals i espais públics, grades a 
la convocatoria de la iniciativa 
europea WIFii4EU. Així, han en-
trat en funcionament a l'ajun~ 
tament, al Pavelló, a la Pla~;a 

Catalunya, a les piscines muni
cipals, al Casal Cultural, al camp 
de futbol, a les escoles, al Cen
tre Cívic, a la Pineda del Salat i 
a la zona verda Codís. A més de 
Golmés, també han estat bene
ficiaris Riner, Balaguer i Algerri 
i rebran bons de 15.000 euros 
cadascun. 

Activitat per 
entendre el 
reciclatge a 
la comarca 
de l'Urgell 
Dins la Setmana Europea de la 
prevenció de residus, el Consell 
Comarcal de I'Urgell ha dut a 
terme amb la coHaboració de 
famílies voluntaries una acti
vitat per veure en quins per
centatges es produeixen les 
diferents fraccions de residus. 
L'actuació i les opinions deis 
participants ajudaran a conei
xer millor la producció de resi
dus a I'Urgell. El resultat més 
destacable és que un 81% de 
la bossa d'escombraries és re
ciclable si se separa correcta
ment i s'aboca al corresponent 
contenidor. 
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LO ligo· Europe Cup 
recaló en les Borges el 
próximo mes de enero 
Cagliari, UMMC y Juncal, los rivales 

Les Borges Blanques 
D. B./ REDACCION 

La federación Europea de tenis 
de mesa, ha fijado una nueva 
fecha para la celebración en las 
Borges Blanques de la primera 
ronda de la liga Europe Cup. 

La fecha inicial de la competi
ción era el fin de semana del 12 
y 13 de diciembre, pero debido a 
la evolución de la pandemia del 
Covid-19, se canceló esta fecha y 
la nueva fecha fijada es el fin de 
semana del 16 y 17 del próximo 
mes de enero. 

Recordemos que el ASISA 
Borges Vall actuará como anfi
trión del grupo B de la primera 
ronda y los rivales serán el GDCS 
Juncal de Portugal, el TISC UM-

llióUtiiiVr 

MC-ELEM de Rusia y la ASO Mar
cozzi Cagliari italiano. 

El ASISA Borges Vall cuenta pa
ra esta cita con los dos jugadores 
que recientemente han partici
pado de forma destacada en el 
tercer Masters del tenis de me
sa español. Y es que Joan Masip 
regresará a la capital de les Ga-

rrigues como flamante subcam
peón del torneo, mientras que 
Marc Duran quedó tercero final
mente en la competición, des
pués de ceder en las semifinales 
contra Carlos Caballero, que fue 
el jugador que finalmente se alzó 
con el título de campeón derro
tando al propio Joan Masip. 

--------------- ---------- ----------------- ------- --- ----- ------ -- --- -- -

El paliares More Ródua sube al podio en 
la Copa España de esquí de montaña 
El pallarés Marc Radua, del Club 
d'Esquí de la Pobla de Segur 
(CEPS) hizo doble podio el pasa
do fin de semana en la Copa Es
paña de esquí de montaña ce
lebrada en Sierra Nevada. En la 
modalidad sprints quedó en 2~ 
posición y logró una 3~ posición 
en la modalidad Cronoescala
da, en ambos casos en categoría 
U20. Marc hizo también una 7~ 
posición en la general, de un total 
de 50 corredores, una muy buena 
posición teniendo en cuenta que 
tiene tan sólo 18 años. Marco Ra
dua es deportista del Centre de 
Tecnificació d'Esquí de Montanya 
de Catalunya (CTEMC) y miembro 
de la selección española de Esquí 
de Montaña. 

FOTO: CEPS 1 El deportista leridano logró una segunda y tercera plaza 
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Laia Larrosa y Sergi Viles, 
campeones infantiles en 
el circuito Pere Masip 

FOTO: CT Ll~lda 1 La jugadora subió a lo más alto del podio 

Laia Larrosa, jugadora del Club 
Tennis Lleida, se proclamó éam
peona de la categoría infantil 
del Open David Lloyd Club Turó 
de Barcelona, prueba del Cir
cuit Wilson Express Pere Masip 
2020. En categoría masculina, 
el jugador de la escuela del CT 
Urgell con licencia del CT Barci
no Sergi Viles hizo lo propio en 

TENIS 

categoría masculina. Larrosa, ca
beza de serie número 1, derrotó 
en la final a la segunda favorita, 
Mariami Nadirashvili (6-3/6-0). 
La jugadora del Tennis Lleida 
había ido eliminando a Martina 
García (6-1/6-1), Layan Moha
med (6-4/6-1) y Natalia Gómez 
(6-1/6-0), con lo cual completó 
un torneo impecable. 

Roger Federer abre la 
puerta a su retirada de las 
pistas como profesional 

FOTO: EFE 1 El tenista Roger Federer recibió un premio en Suiza 

El tenista Roger Federer (39) 
afirmó que no está recuperado 
al cien por cien y que su partici
pación en el Abierto de Austra lia 
es una carrera contra el tiempo. 
"Esperaba que estaría al cien 
por cien pero a día de hoy no lo 
estoy. Tengo curiosidad por sa
ber si el torneo comenzará el 8 
de febrero porque por supues-

to que esto ayudaría", añadió el 
ganador de seis majors en Mel
bourne sobre la probable pos
tergación del torneo en una en
trega de premios en su país natal 
como mejor deportista suizo en 
los últimos 70 años. "No me im
portaría retirarme con este pre
mio", dijo Roger. Nadal confirmó 
su presencia en Australia. 

rcolomina
Resaltado


