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Fiscalía investiga el geriátrico de 
Tremp con 42 víctimas del Covid 
.t Indaga si ante el brote 
sufrido se han cumplido 
los protocolos sanitarios 

El riesgo de rebrote cae 
en Ponent y Aran, única 
comarca con índice cero 

FOTO: Tony Alcántara/ El montaje fue instalado ayer alrededor de la peana donde estaba la estatua, que se está restaurando 

El rey emérito salda u~a deuda 
con Hacienda de 678.000 euros 
El rey emérito presentó ayer 
una declaración tributaria 
voluntaria "sin requerimien
to prev1o", de la que· resultó 
una deuda, que ya ha satis
fecho, de 678.393,72 euros, 
según su abogado, Javier Sán
chez-Junco. La declaración es
tá relacionada con el uso por 
parte de algunos de sus fami
liares de tarjetas opacas de 
un empresario mexicano que 

FOTO: J.C.H (EFE) 1 Juan Carlos 1 se halla a 
disposición del fiscal, según su abogado 

está siendo investigado por 
el Supremo. Por su parte, la 
ministra de Hacienda, Ma
ría Jesús Montero, no expli
có los motivos por los que a 
pesar de que hace semanas 
que se tiene conocimiento 
del escándalo de las tarje
tas 'black', Hacienda no ha
bía informado a Juan Carlos 
que se le abriría una investi
gación. ACTUALI PÁG 22 

J Baqueira Beret aplaza 
la apertura al mantener el 
Govern el cierre perimetral 

TEMA DEL OlA PÁGINAS 3-7 

S ter 

LOCAL 1 PÁG. 11 

El padre del 
bebé muerto 
de Tórrega 
declara por 
homicidio 
Fiscalía no ha pedido prisión 
para él ni para la madre, que tam
bién es investigada por homici-
dio. COMA, QUE~ 1 PAG 1 

EIICG gana 
al Castelló 
después de 
un brillante 
final (65-74) 

DEPORTES 1 PÁG 2S 
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Fi~calia i estiga el brot a la 
residencia Fiella de Tremp, on ja 

"· 

han mort un total de 42 padrins 
Fins al moment, cap família ha denunciat els fets i Salut es 
pronunciara avui per primer cop sobre la situació al centre 
Tremj) 
ACN 

La Fiscalía de Lleida investiga si 
es van complir els protocols da
vant el brot de coronavirus que 
de moment ha causat 42 morts 
a la residencia de Tremp. Ai
xí, el ministeri públic demanara 
aquesta setmana documentació 
al Departament per acreditar el 
procés d'actuació del centre. De 
moment, pero, no consta que cap 
família hagi denunciat els fets ni 
als Mossos d'Esquadra ni penal
ment a la justicia. Actualment en 
aquest equipament de la tercera 
edat hi ha 92 residents i 42 tre
balladors amb Covid-19, segons 
les dades facilitades pel Depar
tament de Salut. Des del 28 de 
novembre, el centre esta gestio
nat per Gestió de Serveis Sanita
ris (GSS), després que la setmana 
anterior els casos pugessin de 57 
a 150 i es decidís intervenir la re
sidencia. Ara aquesta funciona 
com·un hospital, amb tres torns 
de metges i infermeres. Cal re
cordar, que el passat dilluns es 
van traslladar dotze pacients a 
l'alberg de Tremp per alliberar 
llits de !'Hospital Comarcal del 
Pallars amb l'objectiu atendre els 
pacients aguts de forma més sa
tisfactoria i separar els pacients 
del sociosanitari deis malalts de 
coronavirus. Avui al matí, Salutes 
pronunciara per primer cop sobre 
la situació a la residencia en una 
roda de premsa telematica. 

Per una altra banda, el Bisbat 
Urgell i la Fundació Sant Hospital 
van (FSH) signar ahir la prorroga 
del conveni per disposar de la 
tercera planta del Seminari com 
a unitat sociosanitaria pels usua
ris de la residencia de !'hospital 
fins al mes de juny de l'any 2021. 
L'alcalde de la Seu i president de 
la FSH, Jordi Fabrega, va dir que 
"amb aquesta mesura mínimit
zem el rísc de contagí de la gent 
gran" í "amplíem l'espai de !'hos
pital per atendre pacients". 

Salut realitza 1.451 tests rapids a Lleida i el 
Pirineu per frenar els casos de coronavírus 
El Departament de Salut va realitzar ahir un total de 1.451 tests rapids d'antígens (TAR) a diferents 
municipis de la Regió Sanitaria de Lleida i l~t Pirineu i Aran amb la voluntat de frenar els casos 
de coronavirus a Catalunya i tallar cadenes de transmissió. En concret, a Lleida se'n van fer 776. 
D'aquests, 430 van ser a Mollerussa i 376 a Albatarrec (a la foto). Perla seva banda, a la Regió 
Sanitaria de l~t Pirineo i Aran, durant el día d'ahir se'n van fer 675 repartits entre els següents 
municipis: Organya (54), Isona (286), Esterri d%teu (122) Vielha (213). Foto: Tony Alcántara 

Amplien els cribratges a 
vuit municipis més de la 
regió de 1/ Alt Pirineu i Aran 
El Departament de Salut ha am-

_pliat els cribratges intensius a 
diferents municipis de la Regió 
Sanitaria Alt Pirineu i Aran, en el 
marc de la nova estrategia d~ la 
conselleria per frenar els casos 
dee Covid-19. A lsona, les pro
ves es van fer ahir, de la mateíxa 
manera que a Esterri d'Aneu. A 

Organya, al Coll de Nargó i Puig
cerda se'n van fr ahir i continua
ran fins acvui i avui. 

En el cas de Víelha, s'allar
garan fins el 18 de desembre, 
mentre a Rialp tindran lloc di
vendres. Salut també preveu 
fer un nou cribratge a Tremp en 
una data encara per concretar. 

La mesura esta dirigida a la po
blació asimptomatica de més de 
16 anys, sense importar el munici
pi on resideixin, amb la finalitat de 
frenar l'expansió del virus i trencar 
les possibles cadenes de transmis
sió comunitaria. La tecnica que 
s'utilitza és el test antigenic rapid 
(TAR), que permet coneixer el re
sultat en pocs minuts. L'estrategia 
de fer proves a la comunitat es fa 
per aturar l'extensió del virus, és a 
dir, per assegurar que persones in
fectades no el transmetin a altres 
persones. Es tracta de detectar el 
maxim nombre possible de per-

Denuncien que 
circula una llista 
per WhatsApp 
ambelnom 
deis avis difunts 
Els Mossos d'Esquadra van con
firmar ah ir a aquest diarí que han 
obert una investigació per desco
brír la persona que hauria fet có
rrer per WhatsApp una llísta amb 
el nom de les 42 persones que 
han mort arran del brot de coro
navírus detectat a la residencia 
Fíella-Sant Hospital de Tremp el 
passat 19 de novembre. Actual
ment, el centre compta amb un 
total de 134 positius actius (ve
geu noticia principal). 

Segons van explicar fonts poli
cials, dímarts a la tarda dues per
sones de dins de la residencia í 
que s'encarreguen de la seva ges
tió es van posar en contacte amb 
la policía catalana per denunciar 
els fets. Arran d'aíxo, els Mossos 
d'Esquadra han activat el corres
ponent protocol i comen~at a in
vestigar el possible responsable 
deis fets perque, argumenten, 
"es tractaria d'un delícte de vul
neració de revelacíó de secrets í 
de dades personals". 

sones contagíades, ja que n'hí ha 
que no presenten símptomes í po
den, sense saber-ho, transmetre el 
virus a la seva famílía, amics i al
tres persones del seu entorn. 

D'altra banda, les proves per a 
la detecció del Covíd-19 a les per
sones amb símptomes es conti
nuen fent, com fins ara, als centres 
d'atenció primaría (CAP) i als cen
tres d'urgencies d'atenció primaría 
(CUAP). Salut remarca que un re
sultat negatiu no eximeix de conti
nuar respectant totes les mesures 
de protecció i prevenció envers la 
malaltia. 
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Concurs de 
decoració · Un estudiant de Dret esdevé 
nadalenca a 
la Mariola i 
Pius XII 
El Pla de Desenvolupament Co
munitari de la Mariola i Pius 
XII-Germanor, organitza aquest 
Nadal un concurs de decoració 
de balcons, finestres i fa~;anes, i 
també d'establiments comerci
als, entitats i centres educatius. 
El concurs és obert i gratu"it, i hi 
poden participar totes les per
sones que resideixin o treballin 
als barris de la Mariola i Pius 
XII. Es pot participar en la mo
dalitat individual o en la comu
nitaria. la inscripció es pot fer 
fins dema 11 de desembre i el 
veredicte es sabra el dia 18. 

el primer alurnne de la Udl 
escollit ambaixador UNICAT 
Des del seu carrec Daniel Florensa fara difusió de les 
practiques i oportunitats laborals de la Unió Europea 

Concentració avui 
per reivindicar 
ravortament lliure a 
les terres de Lleida 

l a dotzena d'organit zacions de 
la Xarxa Feminista Ponent i Pi
rineus, que integren agrupaci
ons de La Noguera, el Pallars So
bira, el Pallars Jussa, I'Ait Urgell, 
La Segarra, les Garrigues,A ndor
ra i Fraga, han convocat per avui 
a les 12.00 hores una concentra
ció davant la seu de la Delegació 
de Sanitat, a Rovira Roure, per 
reivindicar el dret a l'avortament 
a la demarcació de Ueida. 

ELITE SPORT CENTER, S.C.P. 
Que en fecha 3 de diciembre del año 2020, 
todos los mtegrantes de Ja entidad ELITE 
SPORT CENTER. S.C.P., acordaron, por 
unanimidad, su transformación en Soc1edad 
de Responsabilidad Lumtada, pasando a de
nominarse LLEIDA ELITE SPORT CENTER. 
SOCIEDAD LIMITADA. 
Lo que se hace público de conformidad con lo 
establecido en el articulo 14 de la Ley 312009, 
sobre ModifiCaciones Estructurales de las 
Soc1edades Mercantiles. 
Lle!da, a 3 de diciembre del año 2020 
El Admmistrador Úmco 
OON JORDI ANDREU ROMERO MARSAL 

Daniel Florensa, estudiant 
del Grau en Dret i del Minor 
en Dret Europeu de la 
Universitat de Lleida (UdL) 
és un deis ambaixadors 
UNICAT, que s'ocupen de 
difondre les practiques i 
oportunitats laborals que 
ofereix la Unió Europea. 

, Lleida 
LAURA GONZALEZ 

Aquest és el primer cop que un 
alumne de la Udl ha estat selec
cionat per formar part de la xar
xa d'ambaixadores i ambaixadors 
UNICAT que impulsen, des de fa 
tres anys, el Conselllnteruniversi
tari de Catalunya {CIC), la delega
ció del Govern davant la UE i les 
universitats catalanes. 

Daniel Florensa, a més d'estu
diar a la UdL, treballa com a pro
fessor d'angles a !'academia d' idi
omes English Study Centre de 
lleida. Així, el seu nivell d'angles 
acreditat i el seu bagatge en vo
luntariat van fer que fos escollit, 

. -~- ., .•. _.. : 

Lal]añana 
Telefon: 

973 001140 

ANUNCI 

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE 
CINC HABITATGES UNIFAMILIARS AL CARRER BALDOMER 
GILI 1 ROIG, PROMOGUT PER AGRONOMS FREE, SL (exp. 
PGU20-77) 

lnformació· 

Acord de la Junta.de Govem Local de data 25 de novembre de 2020 

lnformació pública pel termini d'un mes 

Lloc: Departament de Planejament i Gestió, PI. Paeria, núm. 11, 
sa pi. (Edifici Pal ·les). 

Horari de 9 a 14 h, sol·licitar cita previa al teléfon 973700400 
https://seu.paeria.caUurbanismeCategoriaPublic/informacioPublica 

http://www.paeria.esfTaulerAnuncis/caU ... PAERI A 

• Ajuntarñent de Lleida 

Enguany, la xarxa la formen 
nou estudiants de les universitats 
de Barcelona, Autonoma de Bar
celona, Pompeu Fabra, Politéc
nica de Catalunya, Ramon Uull, 
Girona, Rovira i Virgili, Oberta de 
Catalunya, Internacional de Cata
lunya i Ueida; i cursen estudis tan 
variats com economía i empresa, 
dret, biotecnologia, periodisme, 
marqueting, llengües o sistemes 
aeroespacials i de telecomuni
cació. Tots aquests alumnes van 
passar primer per processos se
lectius a les universitats i al CIC. 

FOTO: D.F. (Udl) 1 L'estudiant de Dret Daniel Florensa, ambaixador UNICAT 

les habilitats que es valoren 
per exercir com a ambaixadors 
UNICAT durant els dos cursos lec
tius que perduren els carrecs són 
el coneixement d' idiomes, dispo
sar de recursos per a la feina a 
través de les xarxes socials, bona 
capacitat d'organització, voluntat 
de compartir i aprendre, excel
lents qualitats de comunicació 
i treballar amb un enfocament 
innovador i creatiu. la feina que 
desenvolupen és voluntaria. 

ja que va ser voluntari a la cuina 
social Foods For Al/ a Londres al 
2019 i des del 2017 ho és al grup 
local de Greenpeace a Ueida, del 
qual en va ser coordinador entre 
2019 i 2020. 

Florensa va explicar que "sen
to un gran honor i una gran res-

Turismede 
Lleida prepara 

• unaguta per 
a les persones 
sordes 
El president de Turisme de Llei
da, Paco Cerda, es va reunir 
ahir amb el Cercle d'Artistes 
Sords Units per valorar una col
laboració que ha de culminar 
en una guia turística adaptada i 
pensada pera les persones sor
des. la guia, de format breu, 
estara escrita en catala i incor
porara entrades en vídeo i co
dis QR a través deis quals es pot 
seguir la mateixa explicació es
crita en la llengua deis signes. 
D'aquesta manera, es pot fer 
un recorregut pels principals 
llocs d'interes historie i cultural 
de la ciutat de lleida. 

ponsabilitat en aquest carrec que 
assoleixo" i va afegir que "posa
rem en marxa iniciatives diverses 
per difondre les practiques i ofer
tes laborals de la UE entre l'estu
diantat universitari, així com ha
bilitarem un correu electronic per 
resoldre dubtes i consultes". 

FOTO: T. Alcántara 1 El Consell es va reunir a la Sala Jau me Magre 

El Consell LGTBIQ+ elabora un 
pla de polítiques per a Ueida 
El Consell Municipal LGTBIQ+ es 
va reunir ahir en la celebració 
del plenari per comen~;ar amb 
l'elaboració d'un esborrany del 
pla de polítiques i iniciatives 

lGTBIQ+ que es confeccionara 
per la ciutat de Lleida amb les 
propostes i consideracions del 
Consell. l'esborrany passara pro
ximament per la seva comissió . 
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~ La Generalitat encarrega a FGC 
. . . . \ 

la· mi llora deis serveis ferroviaris a 
la línia Lleida-Cervera-Manresa 
Entre les actuacions que es contemplen hi ha la compra 
de trens, un centre de control i un taller de manteniment 
lleida 
ACN 

El Govern va acordar ahir impul
sar la millora deis serveis ferro
viaris que comuniquen Lleida 
amb Manresa, mitjan~ant !'em
presa pública Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC). 
L'actuació té la voluntat d'ampli
ar la freqüencia i la qualitat deis 
serveis ferroviaris de la línia R-12 
que comuniquen Lleida i Cervera 
i Lleida i Manresa pertal de millo
rar el servei de transport públic a 
l'area de Lleida. 

Aquesta actuació s'emmarca 
dins de les accions anunciades 
pel Govern per millorar els ser
veis de transport públic de proxi
mitat a Lleida, amb una oferta 
conjunta de bus i tren. Entre les 
accions previstes, hi ha la gestió 
per a la compra de trens, un nou 
centre de control i un taller de 
manteniment. 

FOTO: ACN /lmatge d'arxiu de passatgers baixant de I'R-12 a Cervera 

Aquest acord faculta el Depar
tament de Territori i Sostenibili
tat per dur a terme, mitjan~ant 
FGC, els estudis i actuacions que 
correspongui, per formular la 
proposta de millora i implanta
ció de serveis ferroviaris a Lleida 
i la seva connexió amb Manresa, i 
per propasar al Govern els acords 
complementaris a adoptar per a 
la prestació deis serveis encar
regats. Amb aquesta actuació, el 

Govern dona els passos necessa
ris per tal que FGC pugui iniciar 
les actuacions per poder assumir 
la prestació deis serveis ferro
viaris en el corredor Lleida-Cer
vera-Manresa per tal d'oferir un 
servei de qualitat, com el que ja 
s'esta oferint en el corredor Llei
da-Balaguer-la Pobla de Segur. 

Entre les accions previstes hi 
ha la gestió per a la compra de 
trens, un nou centre de control i 

El Pallars Jussa arrenca la 
campanya de recollida de 
joguines per als infants 
la Creu Roja del Pallars Jussa 
ambla col·laboració de 1' Oficina 
Comarcal de Consum van donar 
ahir el tret de sortlda a la cam
panya solidaria Els seus drets en 
joc de recollida de joguines que 
cada any permet fer arribar la 
il·lusió a les nenes i els nens de 
famílies desafavorides de la co
marca. Cal destacar que aquesta 
campanya compta ambla col·la-

boració de tots els centres esco
lars de primaria de la comarca 
que entre avui i divendres dia 
11 recolliran les donacions fe
tes per nenes i nens. D'aquesta 
manera, es pretén aconseguir, 
també, promoure la solidari
tat entre els infants, així com el 
consum responsable i evitar ac
tituds com poden ser la compra 
compulsiva. 

un taller de manteniment. El sis
tema de transport públic de la ro
dalia de Lleida es completa amb 
la xarxa de bus exprés i amb les 
diferents línies de transport de vi
atgers per carretera que articulen 
una xarxa capil·lar gestionada per 
diverses empreses concessionari
es de la Generalitat. 

Cal recordar que es preveu 
una iriversió de 60 milions i que 
es valen duplicar freqüencies de 

trens de Ueida a Cervera i passar 
de les 6 actuals a 12. 

Quan es va fer l'anunci, al 
mes de setembre d'aquest any, 
la Paeria de Lleida i la Diputació 
van célebrar que FGC passés a 
gestionar la línia Lleida-Manresa 
pero demanaven accelerar-ne la 
implantació, ja que es preve u que 
sigui una realitat l'any 2024, una 
data que les administracions llei
datanes veuen lluny. 

Impulsen el Pla Estratégic 
Sobira 20-30 per tal d' otra u re 
talent i diversificar 1' economía 
Els ajuntaments de la comarca 
del Pallars Sobira van acordar 
adherir-se, al pie del passat 3 de 
desembre, al procés de creació 
d'un Pla Estrategic Comarcal co
liderat per I'Ajuntament del cap 
de comarca i el Consell Comarcal. 
Sobira 20-30 és el resultat de la 
confluencia entre el PI a Estrategic 
de I'Ajuntament de Sort, iniciat el 
mes de juny, i el Pla de Reactiva-

ció Socioeconómica Covid-19 que 
el Consell Comarcal ha comen~at 
a impulsar al novembre. 

Així dones, s'ha constitu"it un 
equip conjunt amb 2 tecnics co
marcals i 1 tecnic municipal i 
I'Ajuntament ha contractat la 
consultora YGroup per al desen
volupament del projecte. Els ob
jectius del Pla Estrategic inclouen 
l'atracció de població i talent, la 

Insten el govern 
espanyol a cedir 
als ajuntaments 
els edificis de 
les estacions 
El Parlament va aprovar la 
proposta de resolució presen
tada pel grup parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem 
per implementar un sistema 
de Rodalies ferroviaries que 
permeti vertebrar les Terres 
de Ueida i acabar amb el greu
ge historie que afecta la mobi
litat de Lleida i el seu entorn. 
El diputat d'ECP David Cid, 
que va defensar la proposta 
al Parlament, va subratllar la 
importancia que lleida tingui 
una bona connexió ferroviaria 
amb la seva area immediata. 
Jaume Moya també va posar 
en valor que la proposta ins
ta el govern espanyol"a cedir 
als ajuntaments els edificis de 
les estacions, d'acord amb els 
usos que determini el Pla de 
Rodalies". "Aixo permetria re
cuperar moltes estacions que 
es traben en estat d'abandó, 
per convertir-les en edificis de 
serveis intermodals". 

diversificació económica i l'adap
tació del sector turística l'escena
ri postpandemia. 

CONCRECIÓ 

En aquest sentit, l'objectiu que 
es plantegen amb aquest Pla Es
trategic Comarcal és el d'arribar a 
un nivell maxim de concreció en 
un nombre limitat de projectes, 
que puguin ser desenvolupats en 
models de negoci públics, privats 
i publicoprivats. El pla compta 
amb finan~ament del Patronat de 
Promoció Económica de la Dipu
tació de lleida i del Servei d'Ocu
pació de Catalunya de la Genera
litat. 
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