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Tots els estudiants a partir de primer d'ESO es faran ells mateixos el frotis nasal de mostra per a les PCR en els 
grups en els quals es detecti un positiu. Educació formara els docents perque els supervisin. A més, tots els 
que hagin complert la quarantena podran tornar als centres encara que no tinguin el resultat de la prova. 

CORONA VIRUS EDUCACIÓ 

Els alumnes de Secundaria es prendran 
ells mateixos la mostra per _a una PCR 
Els confinats tornaran al centre passada la quarantena tot i que no tinguin el resultat 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Tots els alumnes d'ESO 
i de la resta de Secundaria es 
faran ells mateixos la mostra 
per a una prova PCR, amb un 
bastonet per frotis nasal, quan 
es detecti un cas positiu de Co
vid-19 al seu grup. Així ho va 
explicar ahir la secretaria ge
neral d'Educació, Núria Cuen
ca, que va dir que a partir de 
la setmana que ve es formara 
els docents perque guiln el cri
bratge i el supervisin. Aquest 
canvi té l'objectiu d"'alliberar" 
recursos de l'Atenció Primaria, 
ja que fins ara eren els seus pro
fessionals els encarregats de fer 
les proves. 

Per poder aplicar l'auto
mostreig per frotis nasal, els 
professors rebran formació a 
través de vídeos tutorials. Una 
vegada finalitzada la formació 
i quan estigui ciar el protocol 
per part del departament de 
Salut, s'enviaran els equips als 
centres per als cribratges, en
cara que Conca no va concretar 
quan es posaran en marxa. Els 
alumnes hauran de rentar-se bé 
les mans, prendre la mostra a 
través de l'escovilló, col·locar 
el tub, segellar-lo a dins d'una 
bossa, etiquetar-la i posar-la en 
un contenidor que "aquell dia 
o l'endema" passara a recollir 
Salut. 

Des de l'inici de curs ja s'han 
fet més de 330.000 PCR als cen-

CRrTIQUES SINDICALS 

Els sindicats censuren que 
els professors hagin de fer 
de sanitaris i els pares 
demanen explicacions 

tres educatius catalans. "No 
hi ha cap risc biologic per als 
professors", va afirmar Cuenca. 
No obstant, CCOO va criticar 
que els docents hagin d'assumir 
aquesta "responsabilitat" i va 
demanar al Govem "la contrac
tació de personal sanitari per 
supervisar aquests cribratges". 
Tant la Fapac coro la Federació 
d'Associacions de Pares de Se
ctlndaria (Fapaes) també es van 
mostrar "inquiets i cautelosos" 
i van reclamar explicacions. 

D'altra banda, Cuenca va ex
plicar que en l'actual situació 
es pot donar la circumstancia 
que grups d'alumnes confinats 
hagin finalitzat els deu dies de 
quarantena i no tinguin el re
sultat de la PCR. En aquest cas, 

CONFINATS 

Hi ha als centres educatius de 
Lleida entre alumnes i professors. 
Són 375 menys que dilluns. La 
majoria són del Segria. 

DAD ES 

GRUPS 

Són els que estan a"illats als dife
rents col·legis i instituts de Lleida, 
onze menys que el di a anterior. A 
Catalunya n'hi ha 2.818. 

11 

ll .. 

PROVESPCR 

El departament de Salut ha por
tat a terme més de 330.000 pro
ves PCR als centres educatius 
catalans. 

Una professora fa una classe online pera un grup d'ESO confinat a l'institut Maria Rúbies. 

va afirmar que els estudiants 
es poden reincorporar presen
cialment al centre perque les 
evidencies "diuen que més en
lla del cas I'egistrat no es de
tecten positius al mateix grup 
bambolla". 

Així mateix, Cuenca va 
anunciar una partida de 20 
milions d'euros per ajudar les 
entitats i empreses organitza
dores a paHiar els efectes de la 
suspensió d'activitats extraes
colars. També va recordar que 
la reducció de la presencialitat a 
Batxillerat i FP esta vigent fins 
a finalitzar el trimestre. 

També va afirmar que s'ajor
nen un any les eleccions als 
consells escolars, que s'havien 
de fer al novembre. 

Dispositius per als estudiants que 
no tenen connexió a internet 
• Diversos centres educatius 
lleidatans han rebut una notifi
cació per part del departament 
d'Educació que a partir d'avui 
comen~aran a rebre els dis
positius de connexió a inter
net per a tots aquells alumnes 
que no disposin de xarxa al 
domicili per seguir les classes 
de forma telematica. 

A més, també esta previst 
que durant les proximes set
manes i fins a finals de tri
mestre, Educació envil ordi
nadors als estudiants que no 
en tinguin. Aquesta iniciativa 

esta va prevista en el pla de di
gitalització per als dos últims 
cursos d'ESO i Batxillerat, al 
marge de la pandemia. Primer 
s'implanta als centres públics 
i posteriorment arribara als 
concertats. 

Segons Educació, 124.912 
alumnes no disposen al seu 
habitatge de dispositius d'ús 
personal per a finalitats edu
catives - ordinadors, portatils 
o tauletes- i 85.162 no comp
ten amb connexió a internet 
de qua lita t. La majoria són de 
centres públics. 

Desconfinats 
375 estudiants 
i docentsde 
centres de Lleida 
• Els centres educatius 
de la província de Lleida 
comptaven ahir amb un 
total de 131 grups estables 
confinats, onze menys que 
el dia anterior, xifra que 
su posa que 3.152 alumnes 
i professors estan aillats 
per la detecció de positius 
de Covid. Tanmateix, són 
375 persones menys que 
dilluns. El Segria és la 
comarca amb més grups 
confinats, amb un total 
de setanta. La segueix la 
Noguera, amb setze das
ses confinades; la Segar
ra, amb tretze; el Pla d'Ur
gell, amb onze i l'Urgell, 
amb nou. Al contrari, el 
Pallars Jussa i l'Alta Riba
gor~a no tenen cap grup 
escolar alllat. Salut fara 
avui PCR en dos classes 
confinarles de Tarrega, de 
les escoles Maria Merce 
Mar~al i Ondara. 

Educació aposta 
perla ventilació 
natural a dins 
delesaules 
• La secretaria general 
d'Educació, Núria Cuen· 
ca, va indicar que durant 
aquesta setmana s'envia
ra un document als cen
tres que concretara més 
les mesures que s'han 
d'adoptar en relació amb 
la ventilació. Així, aconse
lla tenir portes i fines tres 
obertes entre deu i quin
ze minuts entre hores lec
ti ves i un mínim durant 
les classes. Els serveis 
territorials adaptaran les 
indicacions generals per 
territoris per buscar tam
bé el "confort" termic als 
territoris més freds. Cuen
ca va defensar que amb 
la ventilació natural "n'hi 
hauria d'haver prou" ja 
que totes les aules tenen 
finestra. CCOO va dema
nar a la Generalitat que 
inverteixi en equipaments 
de ventilació mecanica. 
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CORONAVIRUS ~ SANITAT 

Brot amb un total de 22 contagiats 
a la :residencia d'ancians de Sort 
Afecta tretze residents i nou treballadors, aquests confinats a casa seua 11 Alerten 
d'una estafa a centres amb la falsa entrega de material sanitari 
E. F. 
1 LLEIDA 1 La residencia de perso
nes grans Angel Serafí de Sort 
ha registrat un brot de Covid-19 
que afecta 13 deis 33 usuaris i 9 
treballadors, segons van confir
mar ahir fonts de Salut. Dos deis 
padrins han estat traslladats á 
!'hospital de Tremp i es traben 
estables. Tecnics de salut pú
blica van visitar ahir el centre 
i es van fer noves proves PCR 
als usuaris. Per la seua banda, 
els nou treballadors d'aquest 
geriiitric del Sobira estan en 
quarantena. 

El nombre de nous contagis a 
les residencies ha augmentat a 
Catalunya respecte a la segona 
quinzena d'octubre. S'ha passat 
de 300 positius setmanals que 
consta ven el15 d'octubre a més 
de 1.000 aquesta setmana, se
gons Salut. 

Al pla de Lleida i el Pirineu, 
18 de les 87 residencies tenen 
brots (dissabte eren 11), tres al 
Pirineu i 15 al pla. A més de 
Sort, al Pirineu afecten la de 
Bellver de Cerdanya, amb 17 
positius de 29 usuaris i a !'es
pera de nous resultats; i la de 
Puigcerda, amb 12 positius en
tre 100 residents. Al pla ahir 
es van registrar dos positius al 
centre Adesma. Es tracta de dos 
empleats (cuina i manteniment) 
en quarantena a casa, i es van 
fer PRC a tots els usuaris. A la 
residencia Castrillón de Lleida 
ciutat també hi ha un brot, i a 
la Sant Domenec de Balaguer, 
un altre amb sis usuaris.i tres 
treballadors. 

D'altra banda, els Mossos 
d'Esquadra adverteixen d'una 
estafa a residencies en la qual 
els autors truquen als centres 
per exigir el pagament imme
diat per una falsa entrega de 
material sanitari. Segons lapo
licia, no se n'ha denunciat cap 
cas a Lleida. 

CENTRES DEL PLA 

lmatge d'arxiu de la residencia pera la tercera edat de la Fuliola. 

Places a la Fuliola per acollir padrins sense Covid 
• El departament de Salut ha 
contractat vint places a la re
sidencia privada de la Fuliola 
per acollir persones grans pro
cedents de geriatrics de les co
marques del pla de Lleida on 
es registrin brots de Covid-19 
i que no disposin d'espais per 
separar els infectats deis que 
no ho es tan. Aquest centre de 
l'Urgell acull de forma tem
poral únicament aquests úl
tims, després que hagin donat 
negatiu en proves PCR. Una 
vegada a la Fuliola, s'hi estan 

de forma transitoria, durant 
un termini que pot oscil-lar 
entre una i tres setmanes, a 
!'espera de resituar-los en al
tres centres, preferiblement al 
municipi de l'afectat o el més 
proper als familiars. 

La residencia de la Fuliola 
exerceix aquesta fundó des 
del mes d'agost passat, en 
virtut d'un contracte de dos 
mesas entre !'empresa pro
pietaria de les instaHacions 
el departament de Treball i 
Afers Socials. 

Una vega da esgotat aquest 
termini, la conselleria de Sa
lut (que ha assumit la compe
tencia sobre les residencies) 
ha publicat una prorroga de 
l'acord fins a finals d'any. 

S'ha de recordar que també 
la residencia d'Anglesola va 
abrir amb aquesta mateixa 
finalitat el mes d'abril pas
sat. Segons van assenyalar 
fonts municipals, continuara 
acollint persones en aquesta 
situació almenys fins a finals 
d'any. 

CCOO.denuncia la "precarietat" en residencies públiques 
Exigeix que empleades de Balafia 1 i 2 tinguin els mateixos sous que a l'hospital Santa Maria 

M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 El sindicat CCOO denun
cia la "precarietat" de les treba
lladores de les residencies Bala
fía 1 i 2, gestionarles per Gestió 
de Serveis Sanitaris (GSS), la 
mateixa empresa pública que 
gestiona !'hospital Santa Ma
ria de Lleida. El sindicat explica 
que a causa que "en els últims 
quatre anys hi ha hagut canvis 
continuats a la gerencia, és molt 
difícil negociar la situació que 
pateixen les treballa dores, amb 
contractes a temps parcial". Se
gons el sindicat, "aquest fet els 

obliga a estar a disposició de la 
direcció per poder complemen
tar un sou de miseria (de 500 
a 700 euros mensuals) i sense 
poder conciliar la vida laboral 
i familiar". Afirma que "a la di
recció li interessa tenir aquestes 
persones en precarietat per po
der disposar de personal en tot 
moment pel mateix preu". Da-

. vant d'aquesta situació, el sector 
de la Dependencia de CCOO de 
Lleida exigeix "que tates les tre
balla dores d'aquestes re~iden
cies tinguin les mateixes con
dicions laborals que la resta de 

personal del Santa Maria, que 
els professionals siguin recone
guts, que es posi fi als contractes 
parcials que condemnen a la mi
seria les emplearles i la igualtat 
en l'accés als llocs de treball de 
la sanitat pública". En aquest 

SALARI BASE "M(SER" 

Assegura que el sou 
base de moltes empleades 
és de només entre 500 
i 700 euros mensuals 

sentit, assegura que "se les veta 
per treballar en hospitals perque 
tenen por de quedar-se sense 
personal" i que "en aquestes 
residencies no hi ha infermeres 
perque la diferencia salarial és 
de més del30% respecte a al
tres llocs de treball pera aquest 
coHectiu". El sindicat ressalta 
que "durant la pandemia, les 
treballadores de les residencies 
han estat al peu del canó i sen
se temps per descansar", perla 
qual cosa es va mostrar "fart" 
que se les tracti coma "emple
arles de tercera classe". 
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C.SANS 
1 LA SEU D'URGELL 1 Un bar de la Se u 
d'Urgell ha posat en marxa 
aquesta setmana una iniciativa 
solidaria per ajudar persones 
sense recursos. L'establiment 
entrega lots d'aliments gratuits 
als ve1ns del municipi que no 
tenen feina i que li demanen 
ajuda. Eduard Pérez, propietari 
del Bar Nou, impulsor d'aques
ta acció, va explicar ahir que 
ha preparat " lots de productes 
de primera necessitat, per va
lor d'entre 15 i 20 euros, i que 
poden proveir una persona o 
família petita durant aproxi
madament una setmana". Pérez 
va fer públic ah ir que durant el 
primer confinament provocat 
per la crisi sanitaria va haver 
de recórrer a ajuts socials per 
poder subsistir, " la qual cosa 
em va fer veure que som molt 
fragils i ens hem d'ajudar entre 
tots per tirar endavant". 

Va anunciar la proposta a 
través de les xarxes socials i 
va animar altres ciutadans a 
sumar-se a la iniciativa, "ja si
gui oferint aliments o submi
nistrant-me productes perque 
els pugui repartir des del bar". 
Pérez va explicar que en els dos 
primers dies havia ajudat sis 
persones i que "mentre pugui, 
ho continuaré fent". Les per
sones que necessitin aquesta 
ajuda s'han de posar en con
tacte per canal privat amb el 
responsable de l'establiment. 
Val a recordar que el Bar Nou 
ja va impulsar una iniciativa 
solidaria el Nadal passat i va 
oferir un sopar gratult la nit de 
Nadal a trenta ve1ns de la ciu
tat que no tenien feina . Pérez 
va dir que "si la pandemia ho 
permet", repetira l'acció aquest 
any. 

Targetes moneder 
D'altra banda, l'ajuntament 

de la Seu ha activat les targetes 
moneder pera ve1ns a l'atur o 

Agroramaderia 
i alimentació, 
sedors que més 
resisteixen la crisi 
1 LLEIDA 1 Els sectors de l'ali
mentació, agricultura i rama
deria són els que resistiran 
millar !'impacte economic de 
la pandemia a Lleida, segons 
una enquesta encarregada 
pel Patronat de Promoció 
Económica de la Diputació 
a la UdL. La meitat deis pre
guntats van opinar que la 
seua facturació es mantin
dra igual o es reduira en un 
10 per cent. Es tracta d'in
dústries relacionarles amb el 
consum de béns de prime
ra necessitat, que han patit 
restriccions d'activitat i han 
generat necessitats d'ocupa
ció. En canvi, els sectors de 
l'esport, oci, hostaleria, res
taura ció i el comen; preve
uen una important caiguda 
deis ingressos per culpa de 
les successives restriccions 
d'activitat. 
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CORONA VIRUS SANITAT 

Pérez m ostra un deis lots d'aliments que té preparats. 

Un bar de la Seu 
subministra lots de 
menjar solidaris 
Iniciativa a través de les xarxes · socials 11 

Crida altres establiments a sumar-s'hi 

afectats per un ERTO des del 
9 de mar~. Els benefíciaris van 
presentar una sol·licitud a les 
convocatories publicades per 
l'ajuntament i aquests ajuts po
dran utilitzar-se fins al dia 30 
d 'aquest mes. 

Les targetes moneder es po
den utilitzar per comprar béns 
o serveis en establiments de la 
Seu d'Urgell i poden ser de 100, 
250 o 400 euros, segons la si
tuació del beneficiari. Si esta 
a l'atur i no rep cap prestació, 
l'import és de 400 euros; si esta 

La Udl analitza 
com viuen els 
joves aquesta 
pandemia 
1 LLEIDA 1 Com viu la gent jove 
la pandemia del Covid-19 va 
ser l'eix de la jornada La jo
ventut en temps de confina
ment, que va celebrar ahir 
a la tarda la Universitat de 
Lleida (UdL) de forma tele
matica i que va organitzar la 
catedra de desenvolupament 
d'organitzacions i territoris 
saludables i el departament 
de Salut. 

La trabada virtual es va 
estructurar en dos taules 
redones. Una, sobre la res
ponsabilitat i el compromís 
social de la joventut durant el 
confinament, i l'altra, sobre 
la joventut en el desconfina
ment. Entre els participants 
figura ven David Serey (pro
fessor a la Universitat d'Ata
cama-Chile) i Melani Cas
sarino (tecnica de salut a la 
Creu Roja) 

parat pero cobra una prestació, 
250 euros; i si esta sota un ER
TO, 100 euros. 

El consistori ha obert des 
del mes de julio! tres convoca
tories per acollir-se a aquests 
ajuts, !'última tancada el 31 
d'octubre. Havia realitzat una 
reserva pressuposUnia inicial 
de 200.000 euros pera aquesta 
iniciativa. Tanmateix, a data 
d'ahir tenia aprovats ajuts per 
valor de 18.150 euros. Encara 
estan pendents de resoldre al
gunes peticions. 

Pla de Satse 
peracabar 
ambla fuga 
d'infermeres 
1 MADRID 1 El Sindicat d'lnfer
meria Satse ha presentat al 
Govern central un Pla de 
Retorn i Estabilitat per a 
Infermeres i Infermers a 
l'SNS, que preveu un con
junt de mesures per complir 
el doble objectiu de possibi
litar la tornada a casa deis 
milers de professionals que 
s'han vist obngats a emigrar 
a altres pai:sos i, alhora, do
nar estabilitat i qualitat en 
l'ocupació als que són a 
Espanya. 

En aquest sentit, propasa 
la formalització de contrae
tes estatutaris estables al 
mateix centre sanitari amb 
una durada mínima d'un any 
i propiciar l'accés a la borsa 
de treball en cada comuni
tat autonoma, a banda de 
convocar ofertes públiques 
d'ocupació. 

Transmissió del virus a la 
baixa i hospitalitzats a l'al~ 
La velocitat, per sota de l'l al pla després de sis setmanes 11 Hi ha 
187 ingressats a la província, que registra tres defuncions més 

M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 La velocitat de trans
missió del virus ha baixat de 1'1 
per primer'a vegada a la regió 
sanitaria de Lleida després de 
més de sis setmanes i ahir es va 
situar en 0,98. Aquest indicador, 
l'Rt, indica el nombre de perso
nes que contagia un infectat per 
la Covid. A tot Catalunya també 
és inferior a 1, amb 0,96. Aquest 
era el primer objectiu de la Ge
neralitat després d'aplicar les 
últimes restriccions per frenar 
el ritme de contagis. A la regió 
de l'Alt Pirineu i Aran fa dies 
qué es manté per sota de 1'1 i 
ara és de 0,83. 

A més, el risc de rebrot ha 
descendit lleugerament, un punt 
menys al Pirineu, amb 426, i en 
divuit al pla, amb 635. A Cata
lunya és de 747. 

Malgrat que des de fa uns dies 
que es nota una tímida millora 
deis indicadors epidemiologics, 
aixo no es tradueix encara en 
una reducció deis ingressos ni 
deis nous positius. 1 és que ahir 
al pla hi havia 14 hospitalitzats 
més,-amb 164, perla qual cosa 
}'hospital Arnau de Vilanova 
ha hagut de reabrir una tercera 
planta per a Covid. En aquest 
centre hi ha 62 ingressats en
tre les tres plantes i 17 a l'UCI. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolu(ió a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran· 

CASOSCONFIRMATS AMB PCR 1 1 

489 1.366 

INGRESSOS HOSPITALARIS 1 1 

119 

1.080 90 

57 

11/10-17/10 18110-24110 25110-31110 11/10-17/10 18/10-24/10 25/10-31 /10 

DATA RISC DE REBROT RT* INCIDtNCIA 
ACUMULADA EN 14 DI ES . . . . .. • . . 

25/10-31/10 635 426 0,98 0,83 674,75 565,53 

18/10-24/1 o 765 706 1,32 1,48 610,53 490,81 

11/10-17/10 572 493 1,40 1,60 436,17 322,33 
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inid de la pandemia 

També n'hi ha 36 al Santa Ma
ria, S a l'UCI; 47 a les clíniques 
privades idos a !'hotel Nastasi. 

· Al Pirineu hi ha 23 ingressats, 8 
deis quals a l'h~spital de Tremp. 

Així mateix, Salut va nóti
ficar ahir tres defuncions per 
coronavirus a l'Alt Urgell, i el 
total a la província s'eleva a 390. 
A més, a Ponent es van detec
tar 164 casos més i 25 més al 
Pirineu. A la província es por
ten a terme més de tres-centes 
preves rapides diaries (test d'an
tígens), que també són eficaces 
per a asimptomatics, segons un 
estudi de !'hospital Germans 
Trias i Pujol. 

DEFUNCIONS 

17 

9 

5 

11/10-1 7/10 18/10-24/10 25/10-31/10 

% PCR/TA POSITIUS INGRESSOS A UCI 

• . . ·- . . 
11,87 9,49 29 1 

12,85 9,44 13 2 

12,06 9,08 10 1 

Font: Departament de Salut 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS 19.199 CASOS 280.209 CASOS 1.284.408 CASOS 47.742.312 
MORTS 

--------c-
39 MORTS 74 

-----~~~~ 

MORTS 38.11 MORTS 1.219.947 

Bars i restaurants exigeixen accedir a 
ajuts de I'Estat per cessament d'adivitat 
1 LLEIDA 1 Els gremis de restaura
ció de la Federació Intercomar
cal d'Hostaleria, Restauració i 
Turisme de Catalunya, entre 
els quals hi ha la Federació 
d'Hostaleria de Lleida, es van 
mostrar ahir indignats per la 
impossibilitat d'accedir a les 
prestacions per cessament de 
l'activitat que ha impulsat el 
Govern central. En un comu
nicat, lamenten que les mútues 
han interpretat que els bars i 
restaurants no han tancat to
talment, ja que la Generalit at 

permet la venda de menjar per 
emportar. A més, es dóna el cas 
que els establiments que no te
neo capacitat per oferir el ser
vei a domicili tampoc poden 
optar als ajuts. 

També creuen que, aquells 
que sí que poden fer-ho, "mai 
tindran la demanda necessaria 
perque els surtí a compte el 
negoci sense un suport econo
mic". Per aquest motiu, re
clamen un "replantejament" 
dels ajuts . També critiquen 
que s'han establert unes "con-

dicions duríssimes" per accedir 
a altres prestacions que fan que 
"als restauradors els surtí més a 
compte tancar el negoci". 

Denuncien que han de justi
ficar que la facturació ha des
cendit un 75% respecte a l'any 
anterior. També demanen que 
es pugui cobrar el 70 per cent 
de la base de cotització. A di
ferencia del mes de mar~, l'aju
da preveu ara tornar entre un 
20 i un 30% menys de la base 
de cotització deis autonoms que 
cessin l'activitat. 
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SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

El GOvt!rn avala indemnitzar dos 
morts a l'allau de Castell de Mur 
La Diputació acata el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i tramita la 
compensació 11 Reclamació contra la corporació al ser titular de la carretera 
E. FARNELL 
1 LLEIDA 1 La Generalitat ha donat 
suporta la petició d'indemnit
zació de la família del matri
moni que va morir a causa del 
despreniment de roques el 16 
d'abril del 2018 a la carretera 
LV-9124 a Castell de Mur, la 
titularitat de la qual és de la 
Diputació de Lleida. 

La Comissió Jurídica Asses
sora de la Generalitat ha xifrat 
en 172.800 euros la responsabi
litat patrimonial de la Diputació 
per la defunció de la parella, 
pares de !'alcalde de Sant Esteve 
de la Sarga, Jordi Navarra, pel 
despreniment de graos roques 
mentre conduien amb cotxe per 
la carretera LV-9124. La corpo-

PERILLOSITAT 

El nivell de risc geologic a 
la carretera de Castell de 
Mur era "alt, significatiu 
i bastant previsible" 

ració acata aquesta resolució 
de la Generalitat ija tramita la 
indemnització per a la família 
de les dos víctimes mortals, se
gons van confirmar fonts de la 
corporació. 

La família va interposar la 
.reclamació el febrer del 2019 
i fins ara no s'havia emes una 
resolució en aquest sentit. Els 
serveis jurídics de la Diputació 
van prorrogar el termini ma
xim per emetre-la, que era de 
sis mesos. No obstant, l'agost 
passat, el president de la cor-

Obres de la variant provisional al tram afectat pel despreniment. 

poració, de conformitat amb 
la proposta efectuad~ pels 
instructors de l'expedient, va 
emetre la proposta de resolu
ció, en la qual proposava deses
timar la reclamació, "per falta 
de nexe causal entre el despre
niment i el funcionament del 
servei públic de manteniment 
de la carretera", a l'entendre 
que l'accident es va produir 
per una causa de fon;a major, 
i resolia remetre l'expedient, a 
la Comissió Jurídica Assesso
ra perque emetés el dictamen 

NOVA VAfUANT 

La Diputació estudia el 
tra~at d'una nova variant 
en aquest tram de la 
carretera de Sant Esteve 

corresponent. La Comissió ha 
considerat que !'administra
ció titular de la carretera esta 
obligada a garantir la segure
tat de les persones que la uti
litzen, i són. responsables dels 

FAUNA GRAN S DEPREDADORS 

l:ós Goiat perd el coll~r GPS que 
el geolocalitzava via satél·lit 
Recuperen el dispositiu en una zona de la Ribagor~a aragonesa 

1 LLEIDAI El collar GPS que geolo
calitzava l'ós Goiat via sateHit 
es va trobar dimarts passat a la 
comarca de la Ribagor<;a ara
gonesa. Després de quinze di
es sense captar moviments de 
!'animal, el personal tecnic es 
va despla<;ar fins a la zona on 
es va registrar l'últim senyal i 
van poder recuperar el dispo
sitiu, segons van explicar ahir 

fonts de Territori. Es creu que 
Goiat va perdre el collar el pas
sat dia 15 d'octubre. El disposi
tiu es troba en bon estat i per
metra recuperar localitzacions 
no enviades i dades d'activitat 
del plantígrad deis dos últims 
anys. Malgrat no disposar del 
collar GPS, Goiat s'identifica
ra perles marques auriculars 
que porta. En l'actualitat, no hi 

ha cap ós al Pirineu amb segui
ment per GPS, després que el 
govern frances confirmés que 
la transmissió deis dispositius 
de les ósses Corita i Claverina 
no funcionen. 

Ramats agrupats 
Territori ha finalitzat la tem

porada de vigilancia deis ramats 
agrupats en alta muntanya, en 

danys materials i personals 
que es produeixin com a con
seqüencia de despreniments i 
lliscaments. 

La resolució conclou que el 
nivell de risc a la carretera era 
alt i bastant significatiu i pre
visible per les anteriors allaus 
que s'havien produi't a la zona. 
Actualment, la Diputa ció estu
dia el tra<;at d'una nova variant 
que evitara el pas dels vehi
cles per aquest traro de carre
tera amb risc elevat encara de 
despreniments. 

el marc de les mesures del pro
grama de prevenció de danys 
causats per l'ós. Les primeres 
nevades van dificultar la tasca 
dels pastors, que van haver de 
despla<;ar-se a zones més baixes 
per falta de pastures. Aquest 
any s'ha registrat la mort de sis 
ovelles ent,re els quatre ramats 
de Boldís-Areu, Bonaigua, lsil 
i Tavascan, amb.més de 3.450 
caps de bestiar, principalment 
ovelles. La Generalitat ha des
tinat 84.000 euros en la vigi
lancia. En total, s'han registrat 
danys a setze ruscos, quinze 
deis quals en zona de presen
cia d'ós i sense protegir, danys 
en dos cabres i set ovelles. A 
més, altres soHicituds segueixen 
encara en tramit de resolució. 

AIGÜES 

Ajuts de I'ACA 
per a la neteja 
deis trams 
urbans de rius 
1 LLEI DA 1 L'ACA ha convocat 
una línia d'ajuts de 900.000 
euros dirigit.s als munici
pis de la conca catalana de 
l'Ebre, que inclou la majoria 
de rius de Lleida, destinats 
a netejar els trams urbans 
i retirar graos densitats de 
vegetació que obstaculitzin 
el pas de l'aigua, eradicar es
pecies vegetals invasores que 
redueixen el desaigüe així 
com extreure i redistribuir 
sediments. L'ACA assumira 
aquests treballs, amb un im
port maxim de 60.000 eu
ros per actuació i 80.000 per 
municipi. 

HABITATGE 

Montgai apuja 
un SO% 1'181 de 
les cases buides 
del municipi . 
1 MONTGAI 1 L'ajuntament de 
Montgai incrementara un 
50% l' IBI a totes les cases 
buides o tancades del mu
nicipi amb l'objectiu de sen
sibilitzar els propietaris del 
greu problema social i de ve
i:nat que suposa tenir cases 
tancades en una població. 
L'alcalde, Jaume Gilabert, 
assegura que el principal 
problema dels municipis pe
tits és la despoblació malgrat 
haver-hi demanda d'habitat
ge. No obstant, els propie
taris prefereixen tenir-los 
tancats abans que Hogar-los 
o vendre'ls. 

LESCLAUS 

Goiat 
1 Es creu que Goiat va perdre 
el collar GPS fa quinze dies en 
una zona de la Ribagor~a ara
gonesa. El dispositiu permetra 
recuperar localitzacions no en
viades i dades deis últims dos 
anys. L'ós sera identificat perles 
marques auriculars que porta. 

Agrupació ramats 
1 Territori ha final itzat la tem
porada de vigilancia d'un total 
de 3.450 caps de bestiar dins 
del programa de prevenció de 
danys causats per l'ós. S' ha re
gistrat la mort de sis ovelles en
tre els quatre ramats al Pallars 
Sobira. 
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TRIBUNALS JUDICI 

PsicOiegs veuen cre·•ble la jove que 
denuncia abusos al Pont de Suert 
"No vaig saber reaccionar, tenia por", assenyala la víctima al judici J I L'acusat 
dec a a que les relacions sexuals, durant les festes del2017, van ser consentirles 

L.GARCIA 
1 LLEIDA 1 L'Audiencia de Lleida 
va acollir ahir el judici contra 
un jove acusat d'abusar sexu
alment d'una noia de 17 anys 
durant les festes majors del Pont 
de Suert el2017. Els psicolegs de 
l'Equip d'Atenció a la Víctima 
(EATAV) van donar credibili
tat a la denúncia de la víctima, 
que va mantenir durant la seua 
declaració a la vista oral que 
li va dir a l'acusat que novo
Iia mantenir relacions sexuals 
amb ell. "Em va portar a una 
zona apartada. Em va abaixar 
els pantalons i em va penetrar. 
Estava sola, vaig tenir por i 
no vaig saber reaccionar", va 
declarar. Segons el seu relat, 
quan es va quedar sola va anar 
a demanar ajuda i va acabar al 
CAP abans de ser tnislladada 
a ]'hospital de Vielha. Els fets 
van tenir lloc el13 d'agost del 
2017 quan, segons l'escrit d'acu
sació, l'acusat va conduir la me
nor a una zona apartada i en va 
abusar sexualment. Agents deis 
Mossos d'Esquadra van decla
rar que la víctima al principi no 
volia denunciar els fets "per por 
de les represalies", pero que els 
seus pares li van recomanar que 
ho fes . 

L'acusat, durant la seua declaració ah ir al judici celebrat a !'Audiencia de Lleida. 

Sense consentiment 
Per a la Fiscalía, que va man

tenir la petició de condemna de 
quatre anys i mig de presó per 

EMERGENCIES RESCAT 

a l'acusat, va quedar acreditat 
que les relacions sexuals no van 
ser consentides, malgrat que el 
processat ho va negar i va dir 
que van ser de mutu acord. Se
gons l'acusat, havien mantingut 
converses per Instagram i What
sApp per quedar a les festes i va 
negar en tot moment que abusés 
de la jove. "En aquests quatre 
anys no he tingut vida, ho he 

Bombers continuen 
de nit la recerca del 
boletaire a I'Ait Urgell 
REDACCIO 
1 F[GOLSIALINYAI ElsBombers de la 
Generalitat van continuar ahir 
a la nit la recerca del boletaire 
de 77 anys, veí d'lgualada, des
aparegut dimarts a Fígols i Ali
nya, a la comarca de l'Alt Urgell. 
Durant la jornada d'ahir, es va 
ampliar el dispositiu de recerca 
al terme municipal de la V ansa i 
Fórnols i es van activar una de
sena de dotacions dels Bombers, 
amb dos unitats canines i una 
del Grup d'Actuacions Especi
als (GRAE), a més de comptar 
ambla coJ.laboració deis Mossos 
d'Esquadra, que van desplegar 
la unitat canina i la de munta
nya, i deis Agents Rurals, així 
com voluntaris. 

El centre de coordinació 
dels serveis d'emergencies es 
va establir al poble d'Ossera. 

A causa de la meteorología ad
versa durant la jornada d'ahir, 
l'helicopter dels Bombers no va 
poder sortir ni participar en el 
dispositiu de recerca. 

Els Bombers van decidir man
tenir quatre dotacions per con
tinuar ambla recerca extensiva 
durant la nit en pistes forestals 
i camins direcció l'Alzina, on 
va ser vist per última vegada el 
boletaire. 

Avís de la família 
Els serveis d'emergencies van 

rebre l'avís poc després de les sis 
de la tarda de dimarts després 
que els familiars del boletaire 
de 77 anys no en tinguessin no
tícies. En un primer moment, 
l'home va mantenir contacte te
lefonic amb el seu fill per alertar 
que s'havia perdut. 

passat malament, jo i la meua 
família, pero tinc la consciencia 
tranquiHa perque no vaig fer res 
dolent", va declarar en el seu 
torn d'últim paraula després de 
concloure el judici. 

El Ministeri Públic va mante
nir la petició de condemna i va 
recordar a les conclusions que 
aquests casos són difícils de de
mostrar perque hi ha versions 

SUCCESSOS ROBATORIS 

contradictores de les parts, pero 
que en aquest cas dóna plena 
credibilitat a la denúncia de la 
jove. "No volia denunciar per
que tenia vergonya i ningú la va 
obligar a fer-ho", va dir la fis
cal. Per la seua part, la defensa 
va sol·licitar l'absolució del seu 
client i, en cas de ser condem
nat, que se li apliqui l'atenuant 
de dilacions indegudes. 

Amenacen l'empleada 
d'un súper amb una barra 
de ferro a Mollerussa 
REDACCIO 
1 GOLMÉS 1 Els Mossos d'Esqua
dra van detenir dimarts tres 
homes, d'entre 27 i 46 anys 
i veins de Ripollet, per ro
bar botelles d'alcohol en un 
supermercat de Mollerussa i 
amena~ar una empleada amb 
una barra de ferro. Els fets van 
tenir lloc a les 14.00 hores en 
un establíment de l'avinguda 
de la Pau de la capital del Pla. 
Uns individus, que estaven 
carregant botelles de licor en 
un vehicle, van ser sorpresas 
per una treballadora, que els 
va preguntar perla proceden
cia de les botelles. Un d'ells la 
va amena~ar amb una barra 
de ferro, amb intenció d'agre
dir-la, perla qual cosa la dona 
va fugir i va alertar la policía. 
Immediatament, es va esta-

blir un dispositiu per localit
zar els sospitosos, que van ser 
detinguts al carrer Barcelona 
de Golmés. 

A !'interior del cotxe porta
ven 32 botelles de licor i una 
barra de ferro. Tot apunta que 

BOTELLES DE LICOR 

Els tres detinguts van 
robar 32 botelles de licor 
al magatzem i van ser 
detinguts a Golmés 

van robar les botelles de la zo
na de carrega d'accés al magat
zem del súper. Els detinguts, 
amb antecedents, passaran a 
disposició davant del jutjat de 
guardia de Lleida. 

COMARQUES J 15 1 

Tremp retira la 
moratoria per les solars 
1 TREMP 1 L'equip de govern de 
l'ajuntament de Tremp (ERC 
i JxCat) va retirar ahir del 
ple el punt sobre la modifi
cació del POUM per a la im
plantació de plantes solars, 
així com la moratoria d'un 
any per instaHar-les. L'al
caldessa, Pilar Casas, ho va 
justificar dient que s'espera 
més informació per ratificar 
la mesura. 

Peramola vol atreure 
nousve'ins 
1 PERAMOLA 1 L'ajuntament de 
Peramola ha inv~rtit aquest 
any 15.000 euros al col-legi 
públic per millorar les ins
tal-lacions i que aixo es con
verteixi en un atractiu de la 
població per atreure noves 
famílies amb fills. L'objec
tiu del consistori és mante
nir l'escola o berta i frenar la 
despoblació. 

Milloren el ferm de 
la C-14 a Tarrega 
1 TARREGA 1 La Generahtat 
iniciara la setmana que ve 
la renovació del ferm de la 
travessia urbana de la C-14 
al seu pas per Tarrega. S'ac
tuara durant deu dies en els 
dos quilometres d'aquest eix 
viari de la capital de l'Urgell. 
Els treballs contemplen una 
nova capa asfaltica a més de 
la senyalització horitzontal 
de la carretera. 

lnversió contra la 
contaminació lluminosa 
1 LLEIDA 1 Territorí ha atorgat 
ajuts per valor de 335.000 
euros a catorze municipis per 
millorar l'enllumenat públic 
i lluitar contra la contami
nació lúminca. Gavet de la 
Canea i la Vall de Boí rebran 
els ajuts. 

Accidenta la Seu amb 
una ferida lleu 
1 LA SEU D'URGELL 1 Una dona va 
resultar ferida lleu al bolear 
la furgoneta ambla qual ana
va a la Seu d'Urgell. L'avís de 
l'emergencia es va produir a 
les 11.50 hores i fins allloc 
dels fets, la carretera N-260 
al seu pas perla Seu, es van 
despla~ar dos dotacions dels 
Bombers i unes altres dos 
ambulancies del SEM que 
van atendre la dona i li van 
donar l'alta in si tu. 

'Hub' tecnologic a la 
Ciutadella de la Seu 
1 LA SEU D'URGELL 1 L'ajuntament 
de la Seu d'Urgell estudia 
crear un hub tecnologic al re
cinte militar de la Ciutadella 
de Castellciutat. L'espai, de 
18.000 metres quadrats, és 
propietat de l'ajuntament i 
l'empresa immobiliaria Ce
vasa. El pie de l'ajuntament 
va aprovar destinar una par
tida a estudiar aquesta nova 
opció. 
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