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El esquí 'abre' el lunes y el sector 
hostelero reclama más movilidad 

Lo acuerda con el 
Govern, que asegura 
que garantiza el plan 
para Navidades si no 
empeora la situación 

FOTO: Núria García 1 Abogados 
críticos con la decisión del juez 

Recurrirán 
el archivo de 
la agresión a 
Enrie Sirvent 
durante el l-0 
La abogada de la familia de la 
víctima cree "injusta" la deci
SIÓn judicial. 1 PJ G. 15 

Sólo 2 7 positivos 
en los casi 10.000 
test rápidos de los 
cribajes intensivos 
realizados en Ponent 

Solé, a tres días del 
juicio: "Estar junto a 
la ciudadanía nunca 
debería ser delito" 
El 'conseller' de Acció Exterior, 
Bernat Solé, afirma que 
afronta "con tranquilidad" 
el juicio por su act uación 
durante el referéndum 
del 1-0, cuando era al
calde de Agramunt. 
COMARQUES 1 PÁG. 18 

Detectan un brote 
con nueve afectados 
en una residencia de 
·cervera, y en Tremp 
las muertes ya son 4 5 

Un lO%. de pimes 
de Lleida, abocadas 
al cierre si llega una 
tercera ola del Covid 

TEMA DEL DIA 1 PAG. 3·7 

FOTO: Núria García 1 La portera espera aportar energía renovada 

El AEM presenta a Mireya Giménez 
anteS de recibir a} AlaVéS ':iEP\Jn•ES 1 r/o\G.24 

LA PRIMERA · 
MOTOSIERRA 
CON INYECCIÓN 
ELECTRÓNICA -
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Situadó a 10/12/2020 
Regions sanitaries de Lleida i l~t Pirineu i Aran 

Les Garrigues s'uneixa l'Aran, 
!'Alta Ribagor~a i el Sobirfl com 
a zona de risc baix de rebrot 
Ponent suma 105 positius i dos morts més al 
Pirineu, que continua amb el pitjor índex de risc 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 
Les Garrigues es va convertir 
ahir en la quarta comarca 
de la demarcació de Lleida Positius 24.170 _Po_s_in_·u_s ----=3=5:.5:..:.2:.:3~1 _Po_s_in_·u_s __ ;::.1;.:. 7-=3-=0.:..:.5:....;7~5 Positius 71.072.445 
i de tot Catalunya en ser en 
zona verda pel que fa al risc 
de rebrot, que va baixar el 
darrer dia de 35 a 27,07. 
S'uneix així al Pallars Sobira, 
I'Aran i I'Aita Ribagor~. 

Morts 494 Morts 16.279 Morts 47.624 Morts 1.594.784 
------=~~ 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A més, les dues darreres comar
ques, I'Aran i I'Aita Ribagon;a, te
nen risc de rebrot i velocitat de 
contagi a O. Pel que fa a aquest 
darrer índex, I'Rt, tota la demar
cació és en zona verda (per so
ta d'1) a excepció del Solsones 
(2.35), la Cerdanya (1,5) i I'Ait Ur
gell (1,38). 

Segons les dades aportades 
ahir per Salut, la demarcació de 
lleida suma 105 positius més (68 
a la plana i 37 al Pirineu) i dos 
morts més a I'Ait Pirineu i Aran. 

A la regió sanitaria de U e ida, hi 
ha acumulats 20.368 casos con
firmats per PCR o antígens, 61 
més. Són 21.151 si es tenen en 
compte totes les proves (68 més). 

Pel que fa al risc de rebrot, pu-
ja 2 punts en les últimes hores i -
se situa en 189. La velocitat de 
propagació puja dues centesimes 
a 0,80, mentre que la setmana 
anterior era de 0,99. La taxa de 
confirmats per PCR/TA esta en 
100 per cada 100.000 habitants, 
i la incidencia a 14 dies és de 246 

(308 l'interval anterior). El 3,31% 
de les proves donen positiu. 

la regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i !'Aran registra 2.835 casos 
confirmats per PCR o TA, 37 més, i 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del1/12 al 7 /12) 

Font: Oepartament de Salut 

3.019 sumant totes les proves (37 
més). Hi ha hagut dos morts més. 

El risc de rebrot puja 20 punts 
i queda fixat en 441. La setmana 
del 24 al 30 de novembre estava 

en 442. En paraf.lel, I'Rt puja du
es centesimes i esta ara en 1,09, 
mentre que la taxa de confirmats 
per PCR és de 186 casos per cada 
100.000 habitants. 

La incidencia acumulada a 14 
dies esta en 504, pels 634 de l'in
terval anterior. A més, el 2% de 
les proves que eMan donen po
sitiu. A la regió hi ha 25 pacients 
ingressats (-3). Amb aquestes da
des, I'Ait Pirineu i Aran té el pitjor 
risc de rebrot de totes les regions 
sanitaries i la segona pitjorveloci
tat de transmissió. 

DADES DE CATALUNYA 

La velocitat de propagació a 
Catalunya, I'Rt, va baixar ahir una 
centesima respecte el dia ante
rior, i va passar de 0,96 a 0,95. 
El risc de rebrot també va baixar 
quatre punts, de 189 a 185, se
gons les últimes dades de Salut. 
la incidencia a 14 dies va tornar 
a baixar, de 213,29 a 210,08, de~
prés de pujar dijous. 

S'han declarat 1.769 nous ca
sos confirmats per PCR o tests 
d'antígens (TA), cosa que eleva la 
xifra total a 323.109 des de l'ini
ci de la pandemia (355.231 amb 
totes les proves). S'ha informat 
de 28 noves morts i ~1 total és de 
16.279. 

El Procicat no 
es reuneix i es 
mantenen tates 
les restriccions 
El Procicat va cancel·lar ahir la 
reunió que tenia- prevista per 
decidir si feia algun canvi en les 
restriccions per la Covid. Aixo 
suposa que, de moment, es 
manté el confinament munici
pal els caps de setmana, la pro
hibició d'obrir les botigues in
teriors deis centres comercials 
qu~ no siguin considerades 
essencials i l'aforament maxim 
deis teatres i sales de concerts 
en 500 persones. Algunes fonts 
no descarten que la reunió es 
faci aquest dissabte. Mentre, 
les restriccions actuals seguiran 
vigents, de moment, fins al 21 
de desembre. 

Pugen fins a 111 
els ingressats als 
hospitals de la 
plana de Lleida 
El nombre de persones ingres
sades per Covid-19 als hospi
tals públics i privats de la Re
gió Sanitaria de lleida va pujar 
ahir a 111, pero els pacients a 
les UCI es mantenen en 12. Per 
centres, !'Hospital Arnau de Vi
lanova té 46 persones ingressa
des de les quals 40 a planta i 6 
crítics; el Santa Maria té 14 per
sones hospitalitzades, de les 
quals 9 a planta i 5 crítics; els 
centres privats compten amb 
46 persones ingressades, de les 
quals 45 a planta i 1 crítica. Fi
nalment, a !'Hotel Salut Nastasi 
hi ha 5 persones ingressades. 

La demarcació té 
34 aules confinarles 
amb 845 persones 
en quarantena 

l a demarcació de lleida tenia 
ahir un total de 34 grups esco
lars confinats, un menys que 
dijous, segons les dades del 
Departament d'Educació. Aixo 
representa que un total de 845 
persones (803 alumnes i 42 
professionals) es trobaven ahir 
divendres en quarantena, da
des que impliquen un descens 
de 35 persones respecte a les 
xifres del dia anterior: Continua 
tancada I'Escola El Roser-ZER 
Alt Segria de Torre-serona, amb 
un grup confinat i 16 alumnes 
en quarantena. El centre Ma
ria lmmaculada de Tremp és el 
que en té.més grups confinats a 
la demarcació, amb S. 
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

El b.rot detectat a la residéncia 
Fiel la de Tremp jo suma 45 morts 
Cervera n'informa d'un altre amb nou interns afectats i hi ha 
10 brots actius a la demarcació amb 233 positius acumulats 

Lleida 
REDACCIÓ 

El brot de coronavirus detectat 
fa tres setmanes a la residencia 
Fiella de Tremp ja suma 45 morts, 
tres més que dimecres. Ara per 
ara, en aquest equipament de la 
tercera edat hi ha 89 residents 
positius, 12 deis quals ingressats 
a !'Hospital Comarcal del Pallars, 
i 43 treballadors amb Covid-19, 
a l'espera deis resultats del cri
bratge que se'ls va fer dijous, 
segons les dades facilitades pel 
Departament de Salut. Des del 
28 de novembre passat, el centre 
esta gestionat per Gestió de Ser
veis Sanitaris (GSS), després que 
en la setmana anterior els casos 
pugessin de 57 a 150 i es decidís 
intervenir la residencia. Així, ara 
aquesta funciona com un hospi
tal, amb tres torns de metges i 
infermeres. Cal recordar que di
jous, Salut va constatar "greus 
mancances" a la residencia Fie
lla des que va detectar el primer 
positiu el 19 de novembre, així 
com "irregularitats" en el com
pliment deis protocols, sobretot 
pel que fa a un mal ús deis equips 
de protecció individual (EPI) i una 
mala sectorització i a'lllament deis 
malalts. 

Per una altra banda, la Paeria 
de Cervera va informar ahir d'un 
brot de coronavirus a la residen
cia de gent gran Mare Ja[ler. Di-

amb el suport del Departament 
de Sa lut i, també, del cos de Bom
bers per fer els moviments de · 
persones entre diferents zones 
de la residencia segons evolucio
nin els contagis. 

DEU BROTS ACTIUS 1 233 
POSITIUS ACUMULATS 

Segons dades facilitades per 
Salut, hi ha 10 brots actius a les 
residencies de la demarcació de 
Lleida amb un total de 224 po
sitius. Pel que fa a la regió sani- , 
taria de Lleida, hi ha 12 casos a la 
residencia de Bellvís, deis quals 
7 són treballadors i S residents; 
sis a la de Torres de Segre (3 i 3); 
vuit a la residencia Sant Dome
nec de Balaguer, set d'ells·treba
lladors i un resident; sis al centre 
de gent gran Sanitas de Lleida (3 
i 3); 16 a la residencia Mas Ve

FOTO: ACN 1 A la residencia de Tremp hi ha 89 residents positius, 12 a !'hospital, i 43 treballadors amb Covid ______ ____ 11 d'Agramunt, deis quals 6 són 

lluns, es van detectar símptomes 
de Covid-19 en tres deis resi
dents, un deis quals va donar po
sitiu en els tests rapids efectuats. 
El centre va a'illar aquesta perso
na i va confinar la resta d'usuaris 
a les seves habitacions. Salut va 
dur a terme dimecres proves PCR 
a tots els residents i treballadors 
i s'esta a l'espera del resultat. Di
jous es van fer tests d'antígens a 
residents que presentaven símp
tomes, que han fet aflorar vuit 

- treballadors i 10 residents; 24 a 
positius més. Els nou usuaris con- troben aHiat s, mentre els altres la residencia de Barbens, 6 d'ells 
tagiats, amb símptomes lleus, es 44 residents no presenten cap treballadors i 18 residents; 2 a As-

• 

Als centres de 
Sort i Bellver 
ja no hi ha 
casos actius 

símptoma, pero continuen confi- pros Lleida, tots dos residents i el 
nats a les seves habitacions. citat de Cervera. 

Des de la Paeria assenyalen Pel que fa als centres de gent 
que, quan es tinguin els resul- gran de I'Ait Pi rineu i Aran, aban-
tats de les proves PCR es podra da del de Tremp, hi ha 18 casos 
tenir una aproximació més real actius a la Llar Sant Josep de la 
de l'abast del brot. De moment, Seu d'Urgell, deis quals 10 són 
cap treballador del centre pre- residents i 8 treba lladors, mentre 
senta símptomes i tots continuen que a les residencies de Sort i de 
desenvolupant la seva tasca amb Bellver de Cerdanya ja no hi ha 
normalitat. La residencia compta cap cas actiu, segons Salut. 
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Un conselher citava r anticongelant 
' . ' 

perrnatar ossos, segonS el sumari 
En la causa perla mort de Cacho u, diversos testimonis afirmen 
que hauria manifestat en reiterades ocasions que en mataria 
Vielha e Mijaran 
ORIOL BOSCH (ACN) 

Un conseller del Conselh Gene
rau d'Aran actualment a l'oposi
ció amb Convergencia Aranesa, 
José Antonio Boya, va dir públi
cament en reiterades ocasions 
que umataria els ossos amb líquid 
anticongelant". Així es despren 
d'una part del sumari del cas de 
la mort de l'os Cachou al qual ha 
tingut accés I'ACN després de l'ai
xecament parcial per part de la 
jutgessa. 

Al sumari s'apunta precisa
ment que la causa de la mort del 
plantígrad es deuria a un enveri
nament amb anticongelant de 
cotxe. Boya és exconseller de Ter
ritori de !'anterior govern aranes 
presidit per Carlos Barrera i se
gons es detalla en !'informe deis 
Agents Rurals a la causa, hauria 
fet aquesta afirmació en presen
cia de !'actual conseller d'aquesta 
area. 

José Antonio Boya és un deis 
sis investigats perla mort de Cac
hou l'abril passat. En !'informe en
carregat perla jutgessa als Agents · 
Rurals, s'indica que quan es va 
preguntar a l'actual responsa
ble de Medi Natural del Conselh 
Generau el motiu pel qual havia 
sol·licitat l'analisi de presencia 
d'anticongelant en l'ós, aquest va 
respondre que Boya havia mani
festat en reiterades ocasions que 
volia matar els ossos amb anti
congelant. Fins hi fot ho havia fet 
en presencia de !'actual conseller 
de Territori, Paisatge i Gestió Am
biental, Francisco Bruna, en una 

El Segria augmenta 
un 40 per cent la 
recollida selectiva 
del2017 al2019 

El Consell Comarca l del Segria 
ha fet progressos en la recolli
da selectiva de residus aquests 
últims anys, que es van materi
alitzar amb la implantació deis~ 
dos sistemes, contenidors en 
illes i porta a porta l'any 2018. 
D'aquesta manera, s'ha incre
mentat la recollida selectiva 
passant d'un 20% al 2017 a un 
60% al2019. 

El Conselh 
es personara . , 
com a acusac1o 
particular 
El Conselh va anuncia r que 
es presentara com a acusa
ció particular a la causa de la 
mort de i'os Cachou. La sín
dica d'Aran, Maria Vergés, va 
dir que també encarregaran 
una auditoria interna per a 
descartar actuacions i acti
tuds uno concordes" a la pro
fessiona litat i rigor d'un t re
ballador públ ic. La síndica va 
recordar que l'agent de Medi 
Ambient ja ha estat apartat 
de les tasques vinculades 
amb el seguiment de l'os. 

FOTO: Agents Rurals/ Segons el sumari, la mort es deuria .a un enverinament amb anticongelant de cotxe 

Exigeixen que es 
reposi l'os Cachou 
amb un altre 
exemplar el 2021 
La Fundación Oso Pardo 
{FOP) i Depana exigiran als 
organs ambientals compe
tents del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya i del 
Conselh Genera u d' Aran que 
acordin la reposició de l'os 
Cachou després de la seva 
mort. Aquest requeriment 
sera persistent, assegure, i 
"si ·és necessari, fins a acon
seguir que sigui reintrodu'it 
un altre exemplar el 2021". 

assemblea de I'Associació de Cri
adors deth Shivau de Ra~a 'Cavall 
Pirinenc Cata la', de la Val d'Aran. 

Segons !'informe, José Antonio 
Boya també va ter aquest comen
tari a !'oficina d'agricultura i rama
deria del Conselh Generau d'Aran, 
en presencia deis funcionaris, que 
posteriorment, van manifestar 
que desconeixien l'efectivitat de 
l'anticongelant per provocar la 
mort d'un animal. 

Les dades de la necropsia que 
figuren a !'informe deis Agents 
Rurals que recull el sumari, indi-

quen les lesions histopatologi
ques observades al cadiwer de 
Cachou són "altament compa
tib les" amb una intoxicació le
tal amb etilenglicol, un producte 
present, per exemple, en elevada 
concentració al líq uid anticonge
lant deis cotxes. 

L'últim dia que es va detectar 
activitat en !'animal a través del 
se u collar GPS va ser el30 de mar~ 
i !'animal es va recollir mort el 9 
d'abri l, per tant, durant aquest 
temps, hauria estat en estat letar
gic o en coma. 

Salvem lo Pallars simula-un 
pare fotovoltaic per rebutjar el 
macro projecte que es vol fer 
Arran de !'entrada a tramit de 
482 hectarees al Pallars Jussa per 
instal· lar-hi plaques fotovoltai
ques, que es concentraran des 
de Suterranya, lsona i Conca De
lia i fins Abella de Conca, des de 
la Plataforma Salvem lo Pallars. 
continuen amb accions reivindi
catives. Aquest cop, han simu
lat un pare fotovoltaic davant de 
I'Ajuntament d'lsona i Conca De-

lla, esperant així fer arribar amb 
més contundencia el malestar 
socia l que esta generant aquest 
aspecte. Des de Salvem lo Pallars 
expliquen que amb aquesta ins
tal·lació artística, posa en relleu 
"tots els valors i recursos del ter
ritori que es veuran afectats per 
projectes d'aquesta magnitud, 
fent així, una comarca més vulne
rable". 

Perla seva banda,
1
1'entitat eco

logista lpcena, personada en el 
cas, va acusar al Conselh Genera u 
de donar versions falses per afa
vorir l'arxivament del cas i haver 
afirmat a l'abri l que el cadaver de 
i'os presentava indicis d'una cai
guda i d'una baralla amb un altre 
os. Davant d'aquestes acusacions, 
des del Conselh Generau d'Aran 
ja van exposar el passat 16 d'abril 
que "el govern aranes no ha va
lorat la causa de la mort i no ho 
fara fins a rebre !'informe de la 
necropsia". 

FOTO: S.LP./ Van protestar davant del consistori d'lsona i Conca Delia 
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El Patronat de Turisme de la 
1 

DipUtació destina prop d'un 
milió per ajudar consistoris 
Promoció Economica, perla seva banda, dedica el 
77% del pressupost als objectius de I'Agenda 2030 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Patronat de Turisme de la Dipu
tació destinara l'any 2021 gaire
bé 1 milió d'euros del seu pres
supost a ajuts per actuacions de 
promoció turística adre~ades a 
ajuntaments, consells comarcals 
i entitats empresarials diverses 
del territori, segons va aprovar 
ah ir la Junta General i previament 
també el Consell d'Administració, 
presidits per la vicepresidenta 
del Patronat, Rosa Pujol. El pres
supost total del Patronat per 
l'any vinent sera de 5,15 milions 
d'euros, una xifra que representa 
una reducció del 5,4 % respecte 
al pressupost d'enguany de 5,45 
milions. 

La Junta General del Patronat, 
l'organ de govern de l'entitat, va 
aprovar ahir el pressupost del 
Patronat de Turisme per a l'any 
2021, preví a l'aprovació per part 
del pie, com també la plantilla i 
es va abordar el pla de contextu
alització que s'esta treballant de 

cara a les accions que es duran 
a terme el proper any, que resta
ran condicionades a l'evolució de 
la pandemia sanitaria i a un en
focament estrategic del turisme 
post-Covid. 

Per la seva banda, el Patronat 
de Promoció Economica desti
na el 77% del seu pressupost a 
implementar els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
promoguts per !'Agenda 2030 de 
I'ONU. Així ho va avan~ar ahir el 
president de la Diputació, Joan 
Talarn, en el marc de la jornada 
de presentació del Pla Estrategic 
per a I'Assoliment de !'Agenda 
2030 de la Diputació de Girona. 
Talarn va explicar que, en el cas 
de la Diputació, "hem decidit 
anar a. l'arrel del problema i as
sumir el rol d'impulsar la trans
formació economica de les Terres 
de Lleida, Pirineu i Aran cap a un 
model d'economia verda i circu
lar, capa~ de contribuir de forma 
activa a l'assoliment de més de la 
meitat deis objectius". 

FOTO: Subdelegació/ El Ministeri de Treball assumira el cost de les obres 

Noves oficines· del SEPE a 
Lleida, Balaguer i Tremp 
El Ministeri de Treball i Econo
mía Social assumira íntegrament 
el cost de les obres de les no
ves Oficines de Prestacions del 
SEPE-SOC de Lleida, Balaguer i 

Tremp amb un finan~ament de 
1.915.000 euros destinats a tres 
nous locals amb l'objectiu d'oferir 
i garantir una atenció de qualitat 
als usuaris. 

FIBRA OPTICA A GAROS (NAUT ARAN) 
Telefónica ja ofereix connexió de fibra óptica a Garós 
i posa a disposició de la seva població, empreses i 
administracions la tecnología de xarxa fixa del mercat. En 
total, 40111ars i comer<;os han entrat per primera vegada 
en cobertura de fibra óptica . FOT~: TelefOnica 1 · 

L'IPC puja una decil!la al 
novembre a la demarcació i 
se situa en un -1,2 per cent 
L'IPC anual puja una decima el 
mes de novembre i se situa en 
un -1%, tancant el vuite mes 
consecutiu en negatiu pels efec
tes de la pandemia, segons les 
dades publicades aquest diven
dres per l' lnstitut Nacional d'Es
tadística {IN E). Així, si a !'octubre 
l'IPC interanual era del -1,1%, 
ara s'ha moderat molt lleugera
ment fins al -1%. A nivell men
sual, entre octubre i novembre 
els preus han caigut una deci
ma, passant del 0,3% al 0,2%. 
A Espanya I' IPC es manté en 
el -0,8%, igual que a !'octubre, 
mentre que mes a mes registra 
una ca iguda de tres decimes, 
passant del 0,5% al 0,2%. Per de
marcacions, a Lleida, la variació 
anual va ser del -1,2%, respec-

A Catalunya, 
la major 

influencia ha 
estat l'habitatge 

te al -1,3% del mes anterior. A 
la de Barcelona la taxa anual de 
I'IPC va pujar una decima fins al 
-0,8%, mentre que a Girona ho 
va fer en dues, passant del -1,7% 
al -1,5%.Per últim, a Tarragona 
el descens va ser similar, tancant 
el novembre al -1,1%. A Catalu
nya, la major influencia positiva 
en la taxa anual de la inflació ha 
estat l'habitatge i l'electricitat. 

El Consell de 
1' U rgell dóna 
suporta obres 
de la comarca 
~n els darrers mesos, malgrat 
les dificultats provocades per 
!'actual situació sociosanitaria, 
els Serveis Tecnics del Consell 
de I'Urgell han col·laborat en 
l'execució d'obres d'edificació 
i d'urbanització -ja acabades o 
que finalitzaran en les prope
res setmanes- per a diferents 
municipis de la comarca, ocu
pant-se de la direcció facultati
va i la coordinació de seguretat 
i salut, entre les quals desta
quen, per exemple, l'ampliació 
del diposit de residus solids ur
bans de l'abocador comarcal i 
l'adequació deis accessos nord 
i oest del Castell de Ciutadilla. 

Reivindicació de 
la plataforma 12D 
pels drets humans 
avui a Balaguer 
Diverses entitats que treballen 
per la defensa deis drets hu
mans, han impulsat la Platafor
ma 120 per reclamar un canvi 
en les polítiques migratories 
europees. Així, han engegat un 
seguit d'accions reivindicatives 
previstes pel dissabte 12 de 
desembre per reclamar una re
forma integral de les polítiques 
migratories. Entre les ciutats 
on es taran hi ha la capital de 
la Noguera. · 

Les tres patgesses 
reials arriben avui 
dissabte a la capital 
de la Noguera 
La pla~a del Mercada! de Bala
guer sera escenari avui de !'arri
bada a la ciutat de les tres pat
gesses anomenades Albaflor, 
Dolldargent i Ditsdeseda, emis
saries deis tres Reís i encarre
gades de difondre valors com 
la igualtat. 

Servei d'Intervenció 

Socioeducativa a 
Montgai, a la Noguera 

Des de I'Area de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la No
guera, el dimecres 9 desembre 
es va obrir el Servei d' lnterven
ció Socioeducativa a Montgai. 
Es tracta d'un recurs d'atenció 
diürna que treballa amb famí
lies en situació de risc social per 
donar-los suport. 

rcolomina
Resaltado


