
DIRECTOR: 

JOVEN DESAPARECIDO 
Balaguer, último lugar donde se 
vio a Gerard Sauret 1 PAG. 16 

FRANCESC GUILLAUMET 

El Govern frena el avance a 
la fase dos por el ",incremento 
brusca" sufrido por los índices 

• MAS DE S AÑOS POR VIOLAR A UNA 
MUJER EN ALMENAR Y GRABARLO. El 
condenado, de 26 años, envió después el 
vídeo por WhatsApp a los amigos 1 PAG.16 

Mórquez podría estar seis meses 
mós de baja tros una operación 
de oc ho horas en Madrid 1 PAG. 2s 
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Incertidumbre en el esquí y 

la hostelería teme por "lo que 
pueda venir" tras las Navidades 

Tremp denuncia que nadie avisó 
de la "dramatica" situación de la 
residencia, que suma 2 2 muertes 

TEMA DEL DIA I PAG. 3·7 

FOTO: Tony Alcantara I Volanda Zucar, junto al pesebre en su casa 

Una vecina de Magraners muestra su 
espectacular pesebre, con 132 figuras 
Yolanda Zuca r, que ha ganado diversos certamenes de pesebres, 
abre las puertas de su casa de Magraners a los leridanos que lo de
seen para contemplar su creación artística. LOCAL I PAG. 12 

FOTO: T. Alcantara I Operarios desmontando ayer el emblematico mon u mento de Lleida LOCAL I PAG. 10 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Trerp.p denuncia que ningú 
els Va avisar de la situació 
"dramàtica" de la residència 
El brot de Covid-19 detectat al centre ·geriàtric 
el19 de novembre ja suma un total de 22 morts 
Tremp 
ACN 

El brot de coronavirus detectat a 
la residència Filella de Tremp ja 
ha causat 22 morts des del19 de 
novembre. l'alcaldessa de la ca
pital del Pallars Jussà, Maria Pilar 
Cases, en declaracions a RAC1, va 
denunciar que ningú els va avisar 
de la situació "dramàtica" per la 
que passava l'equipament de la 
tercera edat, on s'han registrat 
144 casos positiu i que es van as
sabentar gairebé per casualitat. 
"Coneixem que la situació de la 
residència és dramàtica dimecres 
a la nit per una persona de fora, 
que no té res a veure amb la resi
dència", va explicar. 

Així, va qualificar el brot "d'ex
tremadament greu" i va detallar 
que la setmana passada hi va ha
ver un moment "molt crític", en 
el qual pràcticament no hi havia 
treballadors. Ara per ara, la resi
dència funciona com un hospital, 
amb tres torns de metges i ínfer-

Baixen els 
ingressos als 
hospitals de 
Lleida però 
pugen les UCI 
El nombre de persones ingres
sades amb Covid-19 als hos
pitals lleidatans va baixar en 3 
ahir i ara són un total de 123. 
No obstant això, continuen 
pujant els pacients crítics i ara 
a les UCI hi ha 20 persones, 3 
més que dimecres. A l'Arnau de 
Vilanova hi ha 57 hospitalitzats, 
dels quals 46 a planta i 11 crí
tics; a l'Hospital Santa Maria hi 
ha 16 hospitalitzats, dels quals 
12 a planta i 4 crítics; en centres 
privats hi ha 45 hospitalitzats, 
dels quals 40 a planta i S crítics; 
i a l'Hotel Salut Nastasi hi ha 5 
hospitalitzats. 

meres. A més, els pocs residents 
sense Covid-19 han estat traslla
dats a altres residències. 

Arran d'aquest brot, l'Ajunta
ment va decidir prendre mesu
res addicionals i tancar els parcs 
infantils i suspendre totes les 
activitats per frenar l'índex de 
contagis. Aquestes mesures, que 
també inclouen la recuperació 
de l'activitat telemàtica a l'Esco
la de Música Municipal i el servei 
només de préstec a la biblioteca 
pública Maria Barbal, s'estendran 
fins al pròxim 14 de desembre. En 
aquesta línia, des de principis de 
setmana, s'han fet 1.439 tests i 
s'han detectat 16 positius asimp
tomàtics a Tremp. Per l'alcaldes
sa, aquesta xifra vol dir que "el 
virus ja s'ha començat a escam
par entre els veïns". Cases també 
va denunciar que "ningú va dir 
res" a l'ajuntament i que es van 
assabentar "gairebé per casuali
tat" de la gravetat del brot que hi 
havia a la residència. En concret, 

Critiquen la 
vulneració de 
drets a geriàtrics 
de Catalunya 
Amnistia Internacional ha asse
gurat que les mesures preses 
a les residències de Catalunya 
i Madrid han estat "ineficients 
i inadequades i han vulnerat 
com a mínim cinc drets hu
mans". En un informe assegu
ra que s'ha vulnerat el dret a la 
salut, el dret a la vida i a la no 
discriminació, així com el dret a 
la vida privada i familiar i al de 
tenir una mort digna. l'organit
zació afirma que durant la pri
mera onada no es va garantir el 
trasllat als centres sanitaris dels 
residents quan era necessari i 
que aquest també van viure un 
temps llarg aïllat dels familiars i 
de la vida exterior. 

FOTO: ACN I La residència Fiella compta actualment amb 144 positius 

ha revelat que van saber què es
tava passant a través d'una per
sona externa i aleshores des del 
consistori es va trucar per oferir 
ajuda. 

D'altra banda, l'Ajuntament 
d'Agramunt va informar ahir que 
el brot a la residència Mas Vell 
del municipi compta amb 17 ca-

sos positius, 11 de residents i 6 de 
treballadors. Els padrins positius 
es troben aïllats de la resta. 

En paral·lel, Salut va continuar 
ahir amb els cribratges poblacio
nals a la Regió Sanitària de Lleida 
i l'Alt Pi,rineu. En concret, es van 
fer 1.579 tests. D'aquests, 1.151 
al Pirineu i 428 a lleida i Cervera. 

Les escoles lleidatanes 
tenen 61 grups confinats 
i l .345 persones aïllades 
La darrera actualització del ba
lanç del Departament d'Educa
ció reflecteix que les escoles de 
la demarcació de lleida tenen 61 
grups confinats. Això represen
ta que, actualment, un total de 
1.345 persones es troben guar
dant quarantena per algun cas 
positiu de Covid-19. D'aquestes, 
1.275 són alumnes i 70 professio
nals dels centres educatius. Si ho 
comparem amb la resta de Cata
lunya, lleida es troba en una zona 
mitjana, lluny dels elevats casos 
de Barcelona, on hi ha 178 pro
fessionals en quarantena, i dels 
escassos 11 que ho estan a les 
Terres de l'Ebre. També estan per 
sota de Ponent, Tarragona (59), 
~aresme-Vallès Oriental (66) i 

Els sindicats no 
descarten una 
vaga al febrer 

Volen ràtios 
més baixes i 
més personal 

Baix llobregat (69). 
D'altra banda, l'informe també 

constata que s'han detectat 1.316 
positius per PCR a les escoles de 
casa nostra, de les quals 1.133 

Traslladaran 
a lJ\lberg els 
pacients de 
llarga durada 
de l'hospital 

Diversos pacients de llarga 
estada que es troben ingres
sats a l'Hospital Comarcal del 
Pallars, a Tremp, seran traslla
dats en els propers ·dies, pre
visiblement dilluns, a l'alberg 
municipal de la capital del 
Jussà, segons van informar 
fonts del Departament de 
Salut. l'equipament sanitari 
ha vist augmentada la seva 
activitat en els darrers dies a 
causa de l'arribada d'usuaris 
amb Covid-19 procedents de 
la residència Fiella. Ara per 
ara, hi ha 16 persones hos
pitalitzades amb coronavirus 
en aquest centre i l'objectiu 
del trasllat de pacients de 
llarga estada cap a l'alberg és 
aïllar-los de la zona hospitalà
ria per evitar contagis i deixar 
lliure part de l'edifici per po
der disposar de més llits. 

A la Fundació Sant Hospital 
de la Seu d'Urgell hi ha deu 
persones amb Covid-19 in
gressades i una d'elles ho ha 
fet en les darreres hores. Així, 
l'ocupació de llits habilitats a 
planta per a pacients que te
nen coronavirus està al 50%. 
A l'Hospital de Cerdanya, els 
ingressos els últims 15 dies 
s'ha situat entre O i 4 pacients. 

corresponen a alumnes i 183 a 
professionals. 

En paral-lel, els sindicats d'en
senyament no descarten convo
car una vaga el segon trimestre 
si el Departament d'Educació no 
s'asseu a negociar les seves de
mandes, amb la possibilitat que 
sigui durant la primera quinzena 
de febrer, segons va explicar el 
portaveu d'USTEC-STEs, Jaume 
Ané. Més d'un centenar de per
sones van participar ahir en una 
concentració a la plaça de Sant 
Jaume per reclamar una "educa
ció segura", amb ràtios més bai
xes, més personal i més mesures 
davant del Covid-19. "Aquest tri
mestre les coses no s'han fet bé 
i hem de suspendre el departa
ment. Comencem un calendari 
de mobilitzacions, que continuï 
més enllà de Nadal i que potser 
ens porti a una convocatòria de 
vaga", va afirmar el portaveú del 
sindicat majoritari en declaraci
ons als mitjans de comunicació. 

• 
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Accidents a 
Vilanova de 
rAguda;là 
Pobla,.Térmens 
i Mollerussa 
Dues persones van resultar ahir 
ferides· de caràcter lleu en un 
accident entre una furgoneta i 
un cotxe que es va registrar al 
quilòmetre 124 de la C-14, al 
terme municipal de Vilanova 
de l'Aguda. Emergències van 
ser alertada a les 14.30 hores i 
es van desplaçar els Bombers, 
els Mossos i el SEM, que les van 
traslladar a l'Arnau de Vilanova. 
D'altra banda, a les 12.41 hores 
es va produir un xoc amb tres 
vehicles en un enllaç a l'autovia 
A-2 al seu pas per Mollerussa. 
A les 17.15 hores un vehicle va 
patir una sortida de via al quilò
metre 98 de la C-13, a la Pobla 
de Segur, de la mateixa manera 
que un camió a les 19.20 hores 
a Térmens. En aquests tres ca
sos no va haver-hi ferits. 

Ferida una dona 
en ser atropellada 
al carrer Major 
d'Almacelles 
Una dona va resultar ahir ferida 
de caràcter menys greu en ser 
atropellada per un vehicle al 
carrer Major d'Almacelles. Els 
fets van tenir lloc a les 9.00 ho
res i es van desplaçar la Policia 
Local i una ambulància del SEM 
que la va traslladar a l'Hospital 
Arnau de Vilanova de lleida. 

Busquen un 
jove de 23 anys 
desaparegut 
a Balaguer 
Els Mossos d'Esquadra busquen 
un jove de 23 anys, Gerard Sau
ret, desaparegut des de dilluns 
a la nit quan va ser vist per dar
rer cop a Balaguer. Així mateix, 
cal indicar que el noi fa 1, 77 
metres d'alçada, pesa uns 72 
quilos, té el cabell castany i els 
ulls verds, i condueix un Opel 
Insígnia de color blanc. Cal indi
car que la família del jove, que 
va denunciar dimecres davant 
els Mossos d'Esquadra la desa
parició després de no tenir-ne 
notícies, demana la col·labora
ció ciutadana per localitzar-lo. 
La policia catalana ha obert una 
investigació per intentar tro-

Condemnat a 5 anys i 3 
mesos de preSó pe·r violar 

. 

una dona a Almenar, 
gravar -ho i difondre-ho 
No es pod~à aproximar a la víctima ni 
comunicar-se amb ella durant 12 anys 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 
L'Audiència Provincial de Lleida va 
condemnar ahir a 5 anys i 3 me
sos de presó el jove de 26 anys, 
de nacionalitat cubana i veí d'Al
menar, acusat de violar una do
na de la citada localitat, gravar 
l'agressió amb el mòbil i enviar 
el vídeo per Whatsapp a diversos 
amics, ja que va reconèixer els 
fets durant la vista oral. 

En aquest sentit, l'home va 
acceptar 5 anys de presó per un 
delicte d'agressió sexual amb pe
netració, 3 mesos de presó i una 
multa de 720 euros per un delic-
te de descobriment i revelació de FOTO: 6. B. I Imatge de la vista oral celebrada ahir l'Audiència de Lleida 
secrets, que no es pugui acostar 
ni comunicar amb la víctima du
rant 12 anys i que durant el ma
teix temps estigui sotmès a lliber
tat vigilada, "ja que ella té por", 
va dir l'advocada de la víctima, 
Glòria Pallé Torres. A més, l'hau
rà d'indemnitzar amb 3.000 eu
ros pels danys morals que va pa
tir la dona, de 38 anys. Les parts 

van arribar a un pacte previ a la 
celebració del judici el que va per
metre rebaixar la petició inicial de 
Fiscalia, que demanava un total 
de 14 anys de presó. 

El jove va reconèixer que el 12 
de setembre de 2017 va portar la 
víctima a casa, de 38 anys, perquè 
ella li va demanar "en haver con-

sumit substàncies tòxiques". En el 
replà del domicili l'acusat va insis
tir-hi en tenir relacions sexuals i 
ella es va negar. Finalment, ell va 
e·ntrar en l'habitatge i en el men
jador li va ensenyar els seus ge
nitals, però ella va dir que no. La 
va empènyer i a terra la va agafar 
pels canells, li va abaixar les ma-

Està a la presó 
per abusar d'una 
dona, colpejar-la 
i robar-li en 
un autobús 

El jove de 26 anys, veí d'Alme
nar, condemnat per violar una 
dona a la mateixa localitat té 
un llarg historial d'abusos 
sexuals i lesions. De fet, en 
aquests moments es troba en 
presó per un d'aquests fets. El 
maig de 2019 va ingressar en 
un centre penitenciar per un 
delicte d'assetjament, abús 
sexual i trencament de con
demna a una bibliotecària 
d'Almenar. Fins i tot va trencar 
una ordre d'allunyament de la 
víctima del judici d'ahir. El 23 
de juny de 20191'Audiència va 
acceptar el recurs de la defen
sa, va quedar en llibertat i es 
va dictar una ordre de protec
ció de les víctimes. Ell O de ju
liol va tornar a entrar a presó 
per abusar d'una dona en un 
autobús de línia, colpejar-la i 
robar-li, i el passat mes d'oc
tubre va ser condemnat a 2 
anys i 8 mesos, així com a una 
multa per aquests fets. Actu
alment, el jove està pendent 
de ser jutjat pel cas de la bibli
otecària d'Almenar. 

lles portava, li va aixecar la samar
reta i la va penetrar vaginalment i 
anals. En aquell moment la va gra
var. Posteriorment, la va tornar a 
violar en el sofà, li va fer un petó 
i li va dir "així m'agrada, que esti
guis callada". Tot i que el vídeo no 
es va aportar a la causa, testimo
nis havien dit que l'havien vist. 

Absolen el noi acusat d'abusar d'una 
jove durant les festes del Pont de Suert 

Imatge del noi, Gerard Sau ret 

bar-lo. A més, cal recordar que si 
alguna persona té alguna infor
mació sobre el noi ha de trucar al 
112. Al tancament d'aquesta edi
ció el jove de 23 anys encara ho 
havia estat localitzat. 

L'Audiència Provincial de lleida 
ha absolt el jove acusat d'abusar 
sexualment d'una noia de 17 anys 
durant la festa major del Pont de 
Suert, la matinada del 13 d'agost 
de 2017. En aquest sentit, la Sa
la considera que hi ha hagut una 
falta de proves i que la jove va 
donar versions contradictòries. 
Durant el judici, celebrat el 4 de 
novembre, l'acusat va manifestar 
que es coneixien, que van quedar 
i que les relacions sexuals van ser 
consentides. La noia, en canvi, va 
explicar que el noi, que llavors 
tenia 19 anys, la va despullar i va 
abusar d'ella tot i oposar-s'hi. Va 
afegir que va actuar per por i que 
no va saber reaccionar. Per la se
va banda, els psicòlegs van decla-

FOTO: 6. B. f Moment del judici que es va celebrar el4 de novembre 
·---···-·------··---------.. ------

rar que el testimoni de la víctima 
és "creïble". El noi, en el torn d'úl
tima paraula, va insistir en la seva 

innocència. "Jo no he fet res mal 
fet. Tinc la consciència tranquil
la", va concloure. 
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ÇATALUNYA VISIÓ 2.0 = LA POBLA DE SEGUR 
' 

..,. EN HOMENATGE AL VIATGE QUE JOSEP VALL VERDÚ I TON SIRERA 
VAN FER ENTRE ELS ANYS 1968 I 1973 A DIVERSOS INDRETS DEL PAÍS 

La Picota 

Paco Ermengol 
Humorista gràfic 

El Museu Morera, 
amb motiu de la 
donació de l'obra 
del ninotaire col
laborador de LA 
MAÑANA a l'enti
tat, va organitzar 
una 'conversa dibuixada' entre l'ar
tista i el seu fill Mati as Tolsa, també 
il·lustrador. Enhorabona. 

Isaiah Kelly 
Cantant de Koers, grup lleidatà 

Des d'aquí vo
lem felicitar el 
cantant, que 
passeja el nom 
de Lleida arreu, 
i donar-li molts 
ànims davant el 
repte que afronta aquesta nit, en 
què competeix a la gran final del 
programa 'La Voz' . 

Shinzo Abe 
Ex-primer ministre del Japó 

La Fiscalia de Tò
quio ha dema
nat interrogar-lo 
dins d'una in
vestigació d'un 
suposat ús il·licit ~ 

de fons de la - '" 
seva oficina personal per tal de 
financiar esdeveniments privats 
amb simpatitzants. 

el Petardo 
Que si "ens han fotut los jefes", 
que si se'n van a visitar fami
liars, que si se'n van de pont, 
que si són un altre exemple de 
la fugida de talents de lleida ... 
Totes les hipòtesis i tots els 
muntatges fotogràfics caben 
a les xarxes socials per fer-se 
ressò que lndíbil i Mandoni no 
es troben al seu 'puesto'. 
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POLSA LES 
SABATES 
I Míriam García 
@mirietus I 

Celebrar 
el Nadal 
Hi ha gent que creu que en
guany no s'hauria de celebrar 
el Nadal. Que som enmig 
d'una pandèmia mundial, que 
hi ha desenes de morts cada 
setmana i que per un any que 
no se celebri no passa res. És 
una opinió que respecto, però 
que no comparteixo. I no per 
celebrar pròpiament el Nadal, 
sinó perquè crec que la soci
etat necessita un respir. Aviat 
farà un any de les primeres 
restriccions per la Covid-19, i 
des de llavors la nostra obses
sió ha estat sobreviure, més 
que no pas viure. I, partint de 
la base que la salut és el més 
important, això ha d'incloure 
també la salut mental. la de
pressió, l'ansietat o l'estrès no 
són cap broma, i cada cop hi 
ha més gent que les pateix a 
causa d'aquestes restriccions 
que, tot i necessàries, també 
són dures. Així que, sí, crec 
que cal celebrar el Nadal, en
cara que sigui d'una manera 
descafeïnada i adaptada. Crec 
que hi ha d'haver llums al 
carrer, regals i que els ajunta
ments han d'intentar adaptar 
les activitats nadalenques,. 
Perquè, sí, potser això donarà 
ales a alguns per saltar-se les 
restriccions, però voleu dir 
que no són els qui ja se les es
taven saltant fins ara? Fem-ho 
amb mascareta, distàncies i 
en grups bombolla, però fem
ho. la nostra salut mental 
i, també l'economia, ens ho 
agrairan. 
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