
, .~àg. 25-26 
El Lleida fitxa un jugador del Banyoles 
sense acord amb el club i les eleccions 
del Barça se celebraran el 24 de gener 
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1 pàg. 42-43 
Mor mossèn Jesús Tarragona, l'ànima 
del Museu Diocesà, i emotiu adéu al 
bisbe Francesc Xavier Ciu ra neta 
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Deu dies més de restricdons i 
desescalada des del dilluns 23 
Ho L I Terrasses i 
activitats a l'aire lliure, els 
primers a reactivar-se 

· 1 I Obre demà, però 
segueix el toc de queda i el 
confinament municipal 

I El Govern ha de 
justificar avui el tancament 
de la restauració, contrariada 

Ferrovial manté el 
contracte de rastrejos 
La consellera de Salut, Alba Vergés, va 
afirmar ahir que el seu departament no 
pot revocar, com va instar el Parlament, 
el polèmic contracte de 17,5 milions d'eu
ros pel rastreig de contactes de persones 
contagiades de Covid-19 que va adjudicar. 

Un agent rural observa 
l'esllavissament. 

Mont-rebei, 
una altra vegada 
tancat per una 
allau de roques 
Despreniment entre la 
Noguera i el Pallars Jussà 

Els Agents Rurals van tancar 
ahir sine die tots els accessos 
al congost de Mont-rebei (Sant 
Esteve de la Sarga, Ager i Mont
falcó a la part aragonesa) per 
culpa d'un nou despreniment 
de roques al camí natural de la 
gorja. L'allau va danyar greu
ment el sender. 

COMARQUES I 13 

Grup de tècnics que 
~ran les relidàncles. 

ÉS NOTICIA 13-7 

Retiren la tutela als 
pares del nadó de 
Tàrrega i la mare, 
lliure amb càrrecs 

COMARQUES 115 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
LLEIDA 

El Comú no descarta 
abstenir-se en la votació 
dels comptes de la Paeria 

LLEIDA IlO 
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INTERIOR 
Josep Lluís Trapero torna 
a ser el cap dels Mossos 
d'Esquadra 

PANORAMA I 20 
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6 I ÉS NOTÍCIA 

CORONAVIRUS ':frrt~ ADMINISTRACIÓ 

Vergés diu que no pot revocar el 
Contracte dels rastrejos amb Ferrovial 
La firma té 700 empleats en aquesta tasca, tot i que el Parlament va exigir rescindir 
la contractació li La Generalitat demana títol de català per a llocs d'aquest tipus 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va afirmar ahir 
que el seu departament no pot 
revocar el polèmic contracte 
de 17,5 milions d'euros pel ras
treig de contactes de persones 
encomanades de Covid-19 que 
va adjudicar a Ferroser, filial 
del grup Ferrovia!. Va afirmar 
que personal d'aquesta empresa 
exercirà aquest treball "fins que 
hi hagi una altra alternativa". 
El Parlament va instar mesos 
enrere la Generalitat a rescindir 
de forma "immediata" aquesta 
contractació, amb 90 vots fa
vorables de JxCat, ERC, PSC
Units, els Comuns i la CUP, i 40 
abstencions de Cs i el PP. 

"No podem desmuntar un cir
cuit que funciona", va argumen
tar la consellera, després que 
ella mateixa digués a l'estiu que 
estudiaria revocar el contracte. 
Vergés va subratllar que "fins 
al moment no ha estat possible 
i no podem desfer el treball que 
s'està fent" i va dir que "fins 
que hi hagi alternativa, el servei 
es prestarà". En roda de prem
sa, va insistir que "veurem si 
finalment aquest contracte es 
pot revertir" i va explicar que 
fa setmanes que revisa el circuit 
de rastreig, com s'integra al sis
tema i com s'enforteix, en vin
culació amb l'Atenció Primària. 

Segons fonts de Salut, hi ha 
3.000 rastrejadors de Salut Pú
blica i 700 de Ferrovia!. El con-

Tècnics per 
vigilar mesures 
sanitàries a les 
residències 
Per prevenir i 
minimitzar contagis 

1 LLEIDA I Les regions sanitàries de 
Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran 
compten des d'aquesta setmana 
amb deu tècnics del Servei de 
Salut Pública que es dedicaran 
a supervisar de forma presenci
alles mesures preventives i de 
control de la Covid-19 en tots 
els centres residencials. Aquests 
tècnics donaran servei tant a 
a les residències geriàtriques 
com a les de persones discapa
citades i les de salut mental. En 
total, en revisaran 143 a tota la 
província. 

Aquests professionals visita
ran els centres i comprovaran in 
situ si les mesures preventives 
aplicades o previstes per a les 
residències s'adeqüen a les re
comanacions del departament 

RASTREJADORS DE FERROVIAL 

El grup Ferrovia! ha desplegat 
700 persones en tasques de se
guiment de casos a Catalunya 
arran del contracte amb la Gene
ralitat, adjudicat sense contracte 
i objecte de polèmica. 

DE SALUT PÚBLICA 

la gran majoria de les persones 
que duen a terme el rastreig de 
contactes de persones enco
manades a Catalunya han estat 
contractades pel sistema sanitari 
públic. 

tracte amb l'empresa privada 
haurà de finalitzar el31 de maig 
del2021. Aquesta contractació, 
adjudicada sense concurs, va ser 
objecte de polèmica fa mesos 
i ahir va tornar a l'actualitat, 
arran de la pròrroga d'un altre 
contracte amb el grup Ferrovi
a!, en aquest cas pel servei del 
061 per un any amb un import 
de prop de 10 milions d'euros. 

D'altra banda, la Generali
tat exigeix el certificat C1 de 

DADES 

/Salut 

IS lut 

/Salut 

/Salut 

/Salut 

Alba Vergés i Josep Maria Argimon, durant la roda de premsa. 

català per a certs llocs en tas
ques de rastreig i seguiment de 
Covid-19. Així ho ha constatat 
Alfred Piñol, veterinari lleidatà 
que va optar a una oferta d'ocu
pació del Govern. "Em van tru
car dilluns i em van oferir fer
me càrrec d'un grup de deu per
sones", va explicar. A continua
ció li van comunicar per email 
que havia de presentar el C1. 
Piñol és catalanoparlant, però 
no té una titulació que acrediti 

coneixement d'aquesta llengua, 
així que va demanar sotmetre's 
a una prova de català. "Em van 
respondre que em posaven a la 
cua de la llista i que, si cap altre 
candidat reunia els requisits, 
em farien la prova", va dir. "En 
un moment tan difícil, un tema 
burocràtic no s'hauria d'antepo
sar al coneixement tècnic", va 
lamentar. Alguns rastrejadors 
van dir que a ells no els van de
manar certificació. 

Imatge de la formació dels tècnics a la granja escola La Manreana. 

de Salut. Una altra de les seues 
tasques serà assessorar direcci
ons i treballadors dels centres en 
relació amb diversos asp-ectes, 
com higiene, formació del per
sonal, previsió de sectorització 
i circuits, neteja, desinfecció i 
ventilació i ús d'equips indivi
duals de protecció. 

En cas de brot en una resi-

dència, i d'acord amb els Serveis 
de Vigilància Epidemiològica i 
resposta a les emergències de 
Salut Pública de cada sector, 
aquests nous tècnics compro
varan si s'adopten les mesures 
de control pertinents per mini
mitzar la transmissió del virus, 
com aïllaments, quarantenes i 
sectoritzacions. 

Fins ara, aquesta tasca de 
control la duien a terme tècnics 
del servei de Salut Pública que 
la simultaniejaven amb el seu 
treball habitual. 

D'altra banda, la residència 
de Bellvís, on un brot de Covid 
afecta 67 dels 84 residents i 11 
empleats, va fer ahir una crida 
per contractar personal. 

SEGRE 
Divendres, 13 de novembre del 2020 

L'escola de 
les Avellanes, 
tancada per un 
alumne positiu 
La província té 115 
classes confinades 

I LLEIDA I L'Escola de les Ave
llanes, de la ZER El Montsec, 
està tancada al confirmar-se 
ahir el positiu en Covid-19 
d'un alumne, que ja estava 
confinat des del dijous de la 
setmana passada perquè el 
seu germà havia donat lla
vors positiu. Ahir van prac
ticar les proves PCR a tots 
els alumnes, 17, i als 5 pro
fessors. Segueixen clausura
des també les escoles bressol 
municipals de Llívia i Ger
mans Grimm, a la capital del 
Segrià. 

A la província hi ha 115 
classes aïllades, una menys, 
amb 2.602 persones en qua
rantena entre estudiants i 
personal educatiu, 8 menys. 
Al Segrià hi ha 63 grups con
finats, entre aquests dos del 
Conservatori de Lleida amb 
40 estudiants en total, pel po
sitiu d'un alumne. Noguera i 
Urgell tenen 9 aules confina
des cada una; la Segarra 8; 
el Pla d'Urgell5; l'Alt Urgell 
4; les Garrigues, Solsonès i 
Aran 3, i una a cada Pallars. 

La selectivitat 
del 2021 podria 
ser virtual 
I MADRID I El Govern central 
no descarta que la selecti
vitat del 2021 sigui en for
mat virtual si les condicions 
sanitàries per la pandèmia 
empitjoren. Així ho recull el 
projecte d'ordre dels minis
teris d'Educació i Universi
tats, que fixa que les proves 
han d'haver finalitzat el 18 
de juny i preveu una con
vocatòria extraordinària al 
juliol o al setembre, segons 
decideixi l'autoritat educa
tiva competent. 

Títol de 
Batxillerat 
amb suspensos 
I LLEIDA I La conselleria d'Edu
cació ha aprovat unes ins
truccions que estableixen 
que es podrà obtenir el tí
tol de Batxillerat amb as
signatures suspeses sempre 
que la nota mitjana sigui un 
aprovat. Els equips docents 
hauran d'adaptar la decisió 
de manera "coHegiada". La 
repetició serà "excepcional". 
D'aquesta manera, la Gene
ralitat aplicarà les directrius 
aprovades pel Govern cen
tral a l'octubre. 
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COMADQ jUES Dos trens de la línia de Manresa, Restauren l'església de Sant Pere 
~ cancel·lats per falta de maquinista. dels Arquells per reobrir-la al culte. 

www.segre.com/comarques I P-15 I P-17 
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SUCCE'SSOS ESPAIS NATURALS 

Tancat ·~sine die' Mont-rebei per una allau de 
roques que enfonsa part del camí natural 
Prohibit l'accés des de Sant Esteve de la Sarga, Àger i la zona aragonesa de Montfalcó pel perill li 
El desp ·en1men , al límit de la Noguera i el Jussà, s'emporta el sender i el passamà 

E. FARNELL 
I SANT ESTEVE DE LA SARGA I El s 

Agents Rurals van tancar ahir 
sine die tots els accessos al con
gost de Mont-rebei (Sant Esteve 
de la Sarga, Ager i Montfalcó a 
la part aragonesa) per un nou 
despreniment de roques al ca
mí natural de la gorja. L'allau 
va afectar greument el sender 
just al límit entre la comarca de 
la Noguera i el Jussà, a la part 
més estreta del pas i al final 
del camí excavat a la roca, al 
terme municipal de Sant Esteve 
de la Sarga. Les roques es van 
endur part d'aquest camí i el 
passamà de cable ancorat a la 
pedra i només van quedar uns 
30 centímetres de pas, segons 
van explicar els Agents Rurals. 

Un accés 
propietat del 
consistori, que 
demana seguretat 
• El camí afectat per 
l'esllavissada és un sen
der GR i municipal de 
Sant Esteve de la Sarga. 
L'alcalde, Jordi Navarra, 
va destacar la gravetat 
del despreniment per
què "pràcticament ha 
desaparegut el camí" al 
tram més estret. Va afe
gir la necessitat d'actu
ar a la zona i garantir la 
seguretat. 

L'avís el van donar esca
ladors durant el matí d'ahir. 
L'allau s'hauria produït la ma
tinada passada. Fins al lloc es 
van desplaçar, a més dels ru
rals, tècnics de Protecció Civil 
del consell del Jussà i els Mos
sos d'Esquadra, per recopilar 
totes les dades de l'allau i tallar 
els accessos al congost davant 
la perillositat de la zona. 

El despreniment de roques del pendent es va endur la base del camí, que pràcticament va desaparèixer. 

El primer edil va as
segurar que restablir el 
tram de camí serà molt 
costós per la gravetat 
dels danys. "Està clar que 
hem de prendre mesures 
urgents perquè això no 
torni a passar, igual que a 
la carretera d'accés, tam
bé s'haurà d'actuar al ca
mí. El contrari seria una 
irresponsabilitat". Miquel Arilla, responsable 

Ajuntament d'Alt Àneu 

dels Rurals al Jussà, va apun
tar que just en el mateix punt 
van quedar roques que poden 
desprendre's en bloc en qualse
vol moment. "La base del camí 
pràcticament ha desaparegut 
i no hi ha espai per passar, a 

ANUNCI 
El Ple de la Corporació Municipal de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 3 
d'agost de 2020, va aprovar inicialment el projecte el projecte d'expropiacions, 
associat a l'execució del projecte de restauració del Castell de València d'Àneu, la 
declaració d'utilitat pública de l'execució del projecte, la necessitat d'urgent 
ocupació de les finques privades afectades per l'expropiació, la incoació de 
l'expedient expropiatori i la relació de bens i drets objecte de l'expropiació. 
En el mateix acte també es va resoldre obrir un tràmit d'informació pública per 
termini de 30 dies amb notificació individual als interessats, i mitjançant anuncis 
al BOP. a un diari i a la Seu Electrònica d'aquest Ajuntament, adreça: www.altaneu.-
ddl.net 
Relació de béns afectats: RUERtNCIA EXPR~~ ~~ CAilASTRAL 
r-

Sup. V-b 
F1IICA nTULAR Pol Parcella 

afteudJ..W~2 
f--.-

1 AJuntament d'Alt Meu 7 s 6 442 000 

2 Cortina lsus Albina, (Herereus de) 7 7 4.300 4.300,00 

3 I En 1nvesligaC1o 7 8 S23 s23.oo I 
4 F ranc1sco Mayhn Delhort 7 9 2.423 2.423.00 

s Pedro Farrera Castell (H~eus de) 7 1 778 778,00 

_L M AA~s Cahísa Roca I 7 11 630 630 00 

7 F c. J. F arré Bartabé 7 12 731 731.00 

8 Femando Ribó 7 13 156 156,00 

f-~gracta Maylin Delho_rt _ 1 7 ~4 30L_ 307,00 

10 VICtonano Tomamorell Borrut (Hereus del 7 15 SS7 SS700 

11 VIClonano Tomamorell Borrut (Hereus de} 7 203 9S3 953,00 

València d'Aneu, 3 de novembre de 2020. 
Xavier Llena Cano 
Alcalde d'Alt Àneu 

part de la perillositat que això 
suposa per les pegres que po
den desprendre's. Es d'un perill 
extrem", va dir. 

Els accessos van quedar 
precintats amb cintes i malles 
que prohibeixen el pas. Tècnics 

del consell del Jussà preveuen 
visitar avui la zona acompa
nyats de membres de l'Insti
tut Cartogràfic per avaluar el 
risc geològic en aquest tram 
del camí natural situat enmig 
del congost. 

Ajuntament de 
la Seu d'Urgell 

EDICTE 

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, reunit el dia 2 de novembre de 2020, en sessió plenària 
ordinària, acordà aprovar inicialment modificar les ordenances especificades en l'annex 1. 

De conformitat amb el que disposa l'article 49.b de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 17.2 del 
RDL 2/2004 de 5 de març, l'acord precedent se sotmet a informació pública i audiència dels 
interessats en un termini de 30 dies, que comptarà des del següent a la publicació d'aquest 
edicte al Butlletí Oficial de la Província, a fi que en aquest període puguin examinar l'expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. 

La Seu d'Urgell, 11 de novembre de 2020 
L'Alcalde, Jordi Fàbrega Sabaté 

ANNEX 1 

RE-ORD-2020/008 Ord. 1 Reouladora de l'Impost sobre béns immobles 
RE-ORD-2020/009 Ord. 2 Reauladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
RE-ORD-2020/0 1 O Ord. 3 Reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres 
RE-ORD-2020/011 Ord. 27 Reguladora del preu públic per la prestació de serveis a través 

de l'emissora municipal 
RE-ORD-2020/0 12 Ord. 28 Reguladora de les taxes per prestació de serveis d'ensenyament 

a escoles municipals i la llar d'infants 
RE-ORD-2020/013 Ord. 30 Taxa per utilització privativa de la via pública 
RE-ORD-2020/014 Ord. 36 Reauladora de la taxa de recollida d'escombraries 

Aquest edicte s'ha publicat al BOP de lleida núm. 214 de 5 de novembre de 2020 

i . 

; I 
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Hugh Grant revela que es va encomanar 
de la Covid-19 al febrer i té anticossos 
Hugh Grant ha revelat que es va encomanar de la Covid-19 
el mes de febrer passat juntament amb la seua esposa 
Anna Elisabet Eberstein . "Tenim els anticossos. Estic 
bastant orgullós d'això", va fer broma l'actor de 60 anys. 

sociETAT Gent SEGRE 
Divendres, 13 de novembre del2020 

Jordi Gómez Vidal, a la mostra fotogràfica de l' I EI que exhibeix trebaiJs del seu pare. 

Jason Momoa va estar 
a la ruïna després 
de 'Joc de trons' 

Les fotos de Josep Gómez Vidal, a l'I El 
L'actor Jason Momoa confes
sa que va estar "completa
ment endeutat" després de 
participar en la sèrie ]oc de 
trons. En una entrevista amb 
InStyle revela que no aconse
guia trobar feina després de 
donar vida a Khal Drogo, es
pòs de Daenerys Targaryen 
en la primera temporada de 
la sèrie i que li va costar pa
gar la seua casa. "Ens morí
em de gana", assenyala . 

..................... -.................................................................................................................................................. . , 

L'Institut d'Estudis Ilerdencs 
(!EI) va presentar ahir la pri
mera exposició monogràfica de
dicada al fotògraf de la Pobla 
de Segur Josep Gómez Vidal 
(1921-2005), una figura crucial 

en la història del fotoperiodisme 
a les Terres de Ponent. 

La mostra, que es podrà visi
tar a la Zona Zero de l'IEI fins 
al 7 de febrer del 2021, recull 
una selecció d'imatges que per-

tany al seu arxiu de negatius i 
que va capt ar entre els anys 
1950 i 1968, època en la qual 
Josep Gómez Vidal es va con
solidar professionalment com a 
fotoperiodista. 

Lescriptor Luis Mateo Díez, Premio 
Nacional de las-Letras d'aquest any Presenten el nou espai expositiu exterior a la Fundació Vallpalou 

L'escriptor Luis Mateo Díez va ser guardonat ahir amb 
el Premio Nacional de les Letras 2020, que concedeix 
el ministeri de Cultura i Esports, en reconeixement per 
tota la seua obra. El premi està dotat amb 40.000 euros. 

La Fundació Vallpalou va inau
gurar ahir un nou espai exposi
tiu a la seu de l'entitat, situada 
a Pardinyes, amb el projecte 
de Pere Bellès titulat M1 IFT 

LLD (Mural1 InFrastrucTures 
LLeiDa). 

La iniciativa, que s'ha portat 
a terme a les parets de l'edifici 
de la fundació i ha estat pensada 

per a Lleida ciutat, s'inspira en 
els nusos dels vials que connec
ten les infraestructures ferrovi
àries lleidatanes amb la idea del 
moviment de fons. 

' HO OSCOP 
ARlES 21-111 I 19-IV. 
Una actitud apassionada pot fer-vos 
més mal que bé si compartiu amb la 

persona equivocada. No mostreu emocions al 
tractar assumptes professionals. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
No deixeu res a l'atzar. Col·loqueu l'es
tratègia al seu lloc i continueu fins que 

estigueu satisfets amb els resultats. No poseu en 
perill la salut ni comprometeu la reputació. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Continueu avançant. Feu el que dieu i 
eviteu crítiques. No permeteu que nin-

gú interfereixi en els vostres plans ni es fiqui en 
els vostres assumptes. Trieu l'aptitud física. 

CANCER 21-VI I 22-VII. 
Seguiu els vostres plans. Feu canvis que 
donin substància a les vostres creences. 

No correu riscos quan es tracti de salut o benestar 
físic. Busqueu oportunitats. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
No us preocupeu. No feu una jugada 
precipitada. Mireu tots els angles i en-

foqueu-vos en el que més us convé. No us invo
lucreu en el somni d'una altra persona. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Expandiu interessos. Feu classes en línia, 
adopteu un nou passatemps o dema-

neu una autorització que us ajudi a promoure 
objectius professionals. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Agafeu-vos temps per escoltar el que 
d'altres han de dir. Un malentès danyarà 

una relació que és important per a vosaltres. 
Vigileu els assumptes domèstics. 

ESCORPIÓ 23-X I 21 -XI. 
No permeteu que les emocions interfe
reixin quan tracteu temes delicats. Serà 

necessari tenir una visió clara del que succeeix 
si voleu resoldre problemes. 

SAGITARI 22-XI I 21-XII. 
Ocupeu-vos de les responsabilitats 
abans de passar a altres activitats. Feu 

les coses d'acord amb les especificacions o algú 
us assenyalarà errors. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Obtingueu aprovació abans de fer un 
canvi que afecti d'altres. Una sol·licitud 

o projecte inusual us seduirà. Se us ocorrerà una 
solució singular que us facilitarà la vida. 

AQUARI20-I I 18-11. 
Ocupeu-vos dels assumptes personals. 
Trobeu una forma sana i divertida de 

mantenir-vos en forma. Seguiu les regulacions 
establertes per les autoritats. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Entreu al centre d'atenció. Uniu forces 
amb algú que comparteix la vostra visió 

i vol contribuir. Demaneu favors i escolteu sug
geriments. Podeu assolir molt sent disciplinats. 
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