
La FAVLL solicita que el tren de 
alta velocldad de Ouigo tenga 
parada también en Lleida 1 PAG. 12 

• SEIS INVESTIGADOS POR LA MUERTE DE 
'CACHOU'. Ya han declarada quince testigos 
mientras lpcena acusa al Conselh Generau 
de "promover" el rechazo a los osos 1 PAG.17 

TRAGEDIA EN BADALONA. 
Tres muertos en el incendio de una 
nave 'okupadà por migrantes 1 PAG. 21 
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Una empresa cristafera creara un 
centenar de em s en la Sentiu 

FOTO: Julio Dfaz (Empresa) I El 'conseller' Ramon Tremosa visitó ayer la firma familiar Cricursa, que ha conseguido un contrato para un edificio en_ Hong Kong COMARQUES I PAG. 16 

Exculpen a los policías del 1-0 de · 
agredir a un votante en l.a Mariola 
1 El juez archiva la causa de Enric Sirvent que sufrió una parada cardíaca tros una potada LocAL 1 PAG.ts 

Protesta a favor del 
derecho a poder 
abortar libremente 
en la demarcación 
Representantes de la Xarxa 
Feminista Ponent i Pirineus se 
concentraren ayer antela dele
gación del Departament de Sa
lut en Lleida. LOCAL I PAG. 11 

FOTO: Tony Alcantara I lmagen de la concentración 

QUE NO ENS FALTIN 
ELS MOTIUS PER SOMRIURE 

BON NADAL I SALUT, MOLTA SALUT! 
FO · SO ELS OSTRES XECS REGAL 

Salut tardó nueve días en intervenir 
el geriótrico de Tremp pese a que 
vio "descontrol" e "irregularidades" 
la Generalitat ha abierto un expedien- muerte de 42 residentes, tras detectar 
te sancionador a la residencia Fiella de "carencias importantes" en su gestión y 
Tremp, investigada por la Fiscalía por la observar " irregularidades" protocolarias. 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Léi __ Ge_neralitat obre un expedient 
- . . -

sancionador al geriàtric de Tremp 
,. 

per "greus mancances" en la gestió 
Salut va tardar nou dies a intervenir-lo tot i constatar una situació 
((descontroladà' i detectar ((irregularitats" en els protocols Covid 

La Generalitat, a través de 
la conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies, 
ha obert un expedient 
sancionador a la residència 
Fiella de Tremp, investigada 
per la Fisca_lia per la mort 
de 42 residents, després 
de detectar "mancances 
importants" en la seva 
gestió i comprovar 
"Irregularitats" en els 
protocols del Covid-19. 

Lleida 
A. SANCHEZ 

Segons va explicar la gerent de 
la Regió Sanitària de Lleida i l'Alt 
Pirineu i Aran, Divina Farreny, 
l'expedient ve motivat per uns 
informes que va fer Sa lut entre 
els dies 25 i 28 de novembre, és 
a dir abans de la intervenció de 
la residència. En aquest sentit, va 
assenyalar que després de detec
tar-se- el primer positiu, tècnics 
de Salut Pública van ent rar a la 
residència per veure com s'estava 
treballant i saber si es complien 
les mesures sanitàries. 

Des de l'inici, segons el relat 
de Farreny, es van detectar "greus 
mancances" en matèria de gestió 
de la informació, de creació de 
circuits, de sectorització dels pa
cients, així com una mala praxi en 
l'ús dels EPis. El cert és que Salut 
va tardar nou dies a intervenir 
la residència, ara gestionada per 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). 
Segons el Departament, la crono
logia dels fets va ser la següent. 
El dia 20 es va fer un cribratge als 
residents i treballadors després 
del positiu detectat el dia ante
rior a un dels empleats. El 21 de 
novembre, Salut Pública va iniciar 
les visites diàries a la residència 
després de conèixer que en el pri
mer cribratge van donar positiu 
51 residents i 6 t reballadors. Dos 
dies més tard, el 23 de novembre, 
es va comprovar que les indica
cions no s'estaven complint i que 

FOTO: Salut f El Departament va explicar en roda de premsa les mesures que ha dut a terme a la residència 

Es detecten 
carències en la 
sectorització i 
mala praxi en 
l'ús dels EPis 

no hi havia millores. Mentre que 
el dia 25 es va fer un segon cri
bratge amb un resultat de 120 re
sidents i 30 t reballadors positius. 

Davant això, i donat que la di
recció del centre es va haver d'aï
llar al complet, el 28 de nòvembre 
esva decidir intervenir la residèn
cia. Farreny va justificar la demo
ra pel fet que el departament va 
preferir "donar marge" als t reba
lladors perquè incorporessin les 
mesures i en veure que "no les 
integraven" es va procedir a la in
tervenció. Farreny va explicar ahir 

Salut defensa 
que s'ha 
informat als 
familiars de 
manera diària 

que des de l'inici, la prioritat ha 
estat estabilitzar la situació clínica 
dels residents i millorar els ci rcuits 
assistencials i d' informació amb 
les famílies. Per això es va posar a 
t reballar de forma conjunta amb 
l'Hospital Comarcal de Tremp. 

En aquest sentit, el director 
assistencial de l'Hospital Comar
cal del Pallars, Eduard Sanjurjo, 
va explicar que el geriàtric t reba
lla ara mateix "com un hospital", 
amb tres equips de metges i infer
meria, i va afegir que s'ha activat 
un equip fix d'oxigen i que s'estan 

..-

El brot ja ha 
deixat 42 morts 
i 4 avis estan 
a l'hospital 
en estat greu 

fent analítiques i radiografies a 
la mateixa residència per valo
rar possibles t rasllats a l'hospital. 
Tant Farreny com Sanjurjo van 
defensar que arran la intervenció 
s'han realit zat unes 140 videotru
cades a les famílies i que se les ha 
informat diàriament de l'estat de 
salut dels seus fami liars. 

Ara mateix, la sit uació al cen
tre és de 92 residents positius, 13 
hospitalitzat s i 42 morts per Co
vid-19. Dels pacients a l'Hospital, 
quatre estan en estat greu, però 
evolucionen favorablement. San-

Farrenydiu 
que facilitaran 
a Fiscalia tota 
la informació 
que els demani 

Divina Farreny també va dei
xar clar que facilitaran a la 
Fiscalia tota la informació que 
els demani, per tal d'esclarir 
qualsevol possible respon
sabilitat. Cal recordar que el 
ministeri públic investiga si es 
van complir els protocols da
vant el brot i demanarà docu
mentació al Departament per 
acreditar el procés d'actuació 
del centre. Cap família ha de
nunciat de moment els fets ni 
policialment ni judicial. 

jurjo va informar que de la resta 
de residents, 40 presenten símp
tomes de la malaltia i una cin
quantena no en tenen cap. 

Sobre la sit uació de personal 
a l'Hospital Comarcal del Pallars, 
Sanjurjo va indicar que la ràtio 
de personal "està garantida" i és 
" l'adequada", mentre que Farreny 
va exposar que, en aquests mo
ments, la situació clínica a la re
sidència "està estabilitzada". En 
aquest sentit, s'han incorporat un 
total de 19 professionals sanitaris 
que, juntament amb sanitaris de 
GSS i de l'Hospita l Comarcal del 
Pallars, estan donant suport per 
poder estabilit zar la situació. 

Per últim, Farreny va assegurar 
que, un cop finalit zada la inter
venció i superat el brot, es valo
rarà des del Govern una possible 
supervisió del funcionament de 
la residència per determinar si 
l'equip directiu pot seguir al cen
tre més endavant. 
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L~ran demana acabar amb 
. ' 

el confinament municipal 
durant el cap de setmana 
Vielha 
ACN 

.. 

El Govern aranès demanarà a la 
Generalitat acaba~ amb el con
finament municipal de caps de 
setmana. La síndica d'Aran, Maria 
Vergés, argumenta aquesta pe
tició davant les bones dades del 
coronavirus, que situen a l'Aran 
com el territori amb menys ín
dex de rebrot de tota Catalunya i 
seguint l'anunci que va fer el Go
vern de poder aplicar mesures 
asimètriques en funció de les da
des epidemiològiques dels dife
rents territoris. 

En una reunió entre el Conselh 
Generau d~ran, l'estació d'esquí 
Baqueira Beret, el Gremi d'Hos
taleria i Mossos d'Esquadra s'ha 
acordat destinar un rastrejador 
de I'Espitau Val d'Aran especí
fic per al sector turístic i desti
nar dos agents cívics a informar i 
conscienciar als establiments per 
a prevenir contagis. El rastrejador 

FOTO: ACN I Reunió del Conselh Generau, l'hostaleria i els Mossos 
---· -·- ···---- .. -· .. - ..... ____________ _ 

ajudarà a la gestió de possibles 
casos a empreses i establiments 
del sector turístic. 

Cal recordar que el sector tu
rístic de Lleida demanarà al Pro
cicat una "sensibilitat diferent" 
per a la demarcació pel que fa a 

les restriccions, tenint en compte 
la ·seva baixa densitat de pobla
ció, ja que denuncien un "greuge 
comparatiu" del territori de Lleida 
respecte a altres zones amb den
sitats de població superiors i les 
mateixes restriccions. 

CCOO demana a Educació que prengui 
mesures per evitar contagis a les aules 
El sindicat CCOO d'Educació de 
les Terres de Lleida ha presen
tat una moció a l'Ajuntament de 
Lleida i als ajuntaments de totes 
les capitals de comarca de la pro
víncia en la qual demana que el 
Departament d'Educació assu
meixi la seva responsabilitat vers 
els infants i els docents quant a 
les mesures preventives per evi
tar el contagi de coronavirus. A la 
moció, exposa que hi ha evidèn-

cia que el virus es transmet per 
aerosols en espais tancats, i que 
per evitar aquesta transmissió es 
ventilen les aules, cosa que el sin
dicat creu que, a la llarga, tindrà 
efectes negatius sobre la salut de 
l'alumnat i dels treballadors i tre
balladores dels centres. 

El sindicat demana que el de
partament doni les instruccions 
o faci els protocols de ventilació 
i inicïi la instaHació dels aparells 

necessaris de ventilació mecànica 
als certres educatius. 

En la moció, el sindicat també 
demana a Educació que es doti 
tot el personal dels centres amb 
equips de protecció individual 
i mascaretes FFP2 i que faci li
ti l'ocupació d'espais alternatius 
quan sigui necessari i promogui la 
realització d'activitats a l'exterior, 
quan les condicions climatològi
ques ho permetin. 

El Procicat es reuneix avui 
per decidir si deixa tornar a 
obrir els centres comercials 
El Procicat ha ajornat fins avui 
la reunió extraordinària prevista 
per abordar si s'aixequen les me
sures de tancament als centres 
comercials o en alguns teatres 
de gran aforament com el Liceu. 
En la reunió, s'abordarà el pla 
sobre ventilació per a grans su
perfícies que ha elaborat Protec
ció Civil, i que podria permetre 

que centres comercials o teatres 
com el Liceu puguin obrir en els 
propers dies. El conseller d'Inte
rior, Miquel Sàmper, va precisar 
que, sense passar de tram a la · 
desescalada, es poden fer ser
tes "apreciacions" que permetin 
"reinterpretar les normes", sem
pre que "es garanteixin aquestes 
ventilacions". 

La Paeria posarà infografies 
a l'hostaleria per recordar 
totes les mesures anticovid 
L'Ajuntament de Lleida col-labo
rarà amb el sector de l'hostaleria 
per promoure el compliment de 
les mesures de prevenció contra 
el Covid-19. La tinenta d'alcalde 
Montse Pifarré i el regidor Igna
si Amor es van reunir ahir amb 
representants del sector i es va 
acordar que l'ajuntament posarà 
a l'abast de tots els establiments 

d'hostaleria unes infografies que 
insisteixen en l'obligatorietat de 
mantenir la mascareta posada 
i les distàncies quan no s'està 
consumint. La Paeria i l'hosta
leria van destacar que cal seguir 
conscienciant la població, ja que 
els comportaments individuals 
són determinants i poder man
tenir comerç i hostaleria oberts. 

Pugen a 35 els grups aïlats a 
les escoles de Ponent amb 
880 persones en quarantena 
Les escoles de la demarcació 
de Lleida van registrar ahir 35 
grups confinats, dos més que di
mecres, segons el darrer balanç 
del Departament-d'Educació. De 
la mateixa manera, el nombre 
de persones en quarantena va 
passar de les 830 de dimecres, 
a les 880 d'ahir (+50). D'aques
tes, 835 són alumnes i 45 pro
fessionals. Fins al moment, hi ha 

TURISMEdeLLEIDA 

www.turismedelleida.cat 
#lleidoCiutol #totelqueestimes 

LA JIAEAlA 

• Ajuntament de lleida 

hagut 1.462 positius a les aules 
entre alumnes i professionals, 
292 més que en el darrer ba
lanç. L'escola Maria Immaculada 
de Tremp és la que té més grups 
confinats (5), mentre que l'Esco
la ZER el Roser de Torre-serona 
continua tancada. A tot Cata
lunya, hi ha 603 grups confinats 
(-40) i 14.230 persones en qua
rantena (-955). 

AMB QUil 
MÉS ESTIMES 
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EDffORIAt: El brot de la residència de Tremp 

E 
I DepartameDt de Salut va donar explicacions ahir sobre el 
brot de coronavi'rus que des de finals del mes de novembre 
af~cta' la Residència de la Fundació Fiella de Tremp, un dels 

més greus que es registren a Catalunya i que ja s'ha cobrat la vida 

de 42 persones. Durant tota la pandèmia (sobretot durant la pri

mera etapa) les residències es van endur la pitjor part dels conta

gis. El virus va.entrar amb virulència als geriàtrics i van ser molts els 

padrins que hi van perdre la vida. A la segona onada, tot i que s'ha 

millorat respecte a la primera i s'han pres una sèrie de mesures 

per blindar una població que és vulnerable, hi continuen havent 

ERMENGOPOLYS 

NO~ SENYOR AfASCAL~ 
VOSTt NO CAL QUE 
s·ARREMAN&UI 

' 
alguns casos, com el de Tremp, que requereixen de tota l'atenció. 
Admet Salut que va tardar nou dies a interveni r la residència tot 

i detectar "una situació descontrolada" i "clín icament molt com

plicada". Tot i que és fàcil parlar quan les coses ja han passat, en 
aquest cas hauria calgut major celeritat per part de les autoritats 

sanitàries. Més que res perquè el que ha passat després, tot i que 

s'asseguri que ara la situació ja està sota control, ha estat molt dur. 
I és que la sola pèrdua d'una vida ja és de lamentar però per una 

comarca com el Pallars Jussà, amb una ba ixa densitat de població, 

la mort de 42 residents d'un geriàtric és un preu excessivament alt. 

L'ESTAT DE LA 
NATURA 

ACatalunya, en els darrers 20 
anys, les poblacions d'ani
mals autòctons han perdut 

el 25% dels seus ind ividus. Aques
ta pèrdua és superior al 50% en les 
espècies que viuen en rius, llacs i 
aiguamolls, i al 30% en les d'am
bients agrícoles i prats. En canvi, 
les espècies de boscos i matollars 
"només" cauen un 10%. Al mar, 
tot i la manca de dades, es creu 
que la situació tam bé és crítica. Els 
canvis en els usos del sòl, el canvi 
climàtic i l'arribada d'espècies inva
sores tenen un impacte cada cop 
més gran. Però, la causa de fons 
d'aquesta pèrdua de biodiversitat 
és un model socioeconòmic que 
intensifica l'obtenció de recursos 
en determinades àrees i n'abando
na d'altres. Les mesures de conser
vació han pogut revertir la caiguda 
d'algunes espècies i hàbitats, però 
no han pogut aturar la davallada 
general. Aquestes i altres conclusi
ons es desprenen de l'informe Es
tat de la natura 2020 presentat, el 
9 de desembre, a càrrec de la Con
selleria de Territori. Sí, ho han llegit 
bé, Territori, perquè, a Catalunya, 
malgrat aquestes dades catastrò
fiques, no tenim Departament de 
Medi Ambient o de Transició Eco
lògica. Tampoc els caçadors o els · 
sindicats agraris, a pesar del gran • 
suport que reben, han contribuït a 
millorar la natura. 

És una gàbia? Un embut? El boteller de Duchal!lp? 
ITARDE QUERIDOI 

MARISA ARCIA 
VINYALS 

Lleida tenim un Ajuntament que no ens el me
reixem. O potser sí. El Nadal passat, els Pueyo's 
Boys deixaven la plaça Paeria òrfena del tradi-

Cional avet. Atent a complaure, com sempre, les peti
Clons d'una servidora (zénkiu, gentleman Michael!), 
enguany han omplert el buit. A mitges, però, tot subs
tituint l'arbre nadalenc "comme il faut", per una estruc
tura d'alumini (4 metres de diàmetre x 8 ms. d'alçada) 
perpetrada pels alumnes de soldadura de la Casa d'Ofi
cis. El gabinet d'Alcaldia ha endossat el mort a l'Institut 
Municipal d'Ocupació (IMO), qui, esmunyint meninges, 
han fet una pandèmica còpia d'un disseny nadalenc mi
nimalista arxiconegut... 
Centrem-nos. El suposat avet, és gàbia?, embut inver
tit?, rèplica mutilada del boteller de Duchamp? Com 
sigui, semblant Arbre de Nadal simt?.Qiit za a la perfecció 
els usos d'un Ajuntament bulímic que corseca el veïnat 
dins la gàbia d'impostos a l'alça, en un boteller (bote
llón) a vessar de mesures solipsistes, hip, hip, hurra, in
depes!, o embotits a l'embut convertit en llei amb uns 
pressupostos municipals 2021 que de tan expansiu es 
dissipen dins la boira. Mentrestant, les tristes baluer
nes amb bombetes dels xinos, campen en altres places: 

Sant Francesc, Ricard Viñes (veus aquí ja no desentona 

tant, convivint amb els fanals de la Tagliabue) i Ramon 

Berenguer IV. Puc entendre que cohabitin entre zom

bis autòctons. A Lleida tenim l'Ajuntament que ens me

reixem, recorden? Però que a la plaça Ramon Berenguer 

el Quart, li hagin encolomat aquest supositori, clama al 

cel del bon gust. Baixar de l'A VE, venint d'on sigui civilit

zat, i topar-te amb el fantasmal esquelet procliu a l'alu

minosi, és d'apretar a córrer. I no tornar mai més ... 

On ha quedat l'eslògan "Lleida, tot el que estimes"? I 

un altre mentrestant: el pedestal dels lndíbil i Mandoni 

s'ha quedat més buit que les in iciatives per buidar la pu

dent estació d'autobusos i fer-ne una de nova. Una altra 

recomanació, mai darling Maikel : ¿plantem la gàbia na

dalenca al voltant del pedestal desèrtic abans que algun 

imbècil perdi el cul per fer-se un selfi de dalt estant? 

Amb la gàbia els caçarem! En fi, tenim un Arbre Trans. 

De fet, un bosc disseminat. Clar que el bosc ens obliga 

a veure els arbres. Vaja, el Nadal ja no és el que era. 

Sobretot quan a deconstruir avets. La culpa, però, no és 

de la Covid 19, sinó del Tripartit 20. 
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BonÀrea obre 
~el 2020 fins a 
1 O botigues i 
arriba als 525 
establiments 
BonÀrea tancarà el 2020 assolint 
la xifra. de 525 establiments, des
prés de l'obertura aquest any de 
19 botigues de nova creació i de 
l'ampliació d'unes altres 23, algu
nes de les quals amb canvi de lo
cal per disposar de més superfície. 
Malgrat el context provocat per la 
pandèmia, la firma ha estrenat en 
el que porten d'any 17 noves bo
tiges bonÀrea i preveu obrir-ne 
dues més abans de finals d'any. En 
concret, els nous establiments són 
a Navarcles, Barcelona, Bellvís, 
Torres de Segre, Rosselló i Figue
res, a més de les de Castelló, Borja, 
dues a Saragossa, Almudévar (Os
ca), Molina de Aragón (Guadalaja
ra) i dues a Madrid, entre d'altres. 

Col·laboració de 
"la Caixa" en les 
obres del Centre 
de Dia de la Pobla 
La Fundació "la Caixa" i Cai
xaBank col·laboren amb l'Ajun
tament de la Pobla de Segur 
per a les obres d'adequació del 
Centre de Dia de la Pobla. Cai
xaBank, a través del pressupost 
descentralitzat de la Fundació 
"la Caixa", destinarà 10.000 eu
ros al. Centre de Dia, que fa nou 
mesos que està aturat per la 
pandèmia. L'alcalde de la Pobla 
de Segur, Marc Baró, va desta
car el compromís de l'equip de 
govern d'oferir el servei de Cen
tre de Dia, aturat des de l'inici 
de la pandèmia, el més aviat 
possible. "Som conscients que 
pels usuaris el Centre de Dia és 
un servei essencial", va assegu
rar. 

Pomona Fruits 
rep un dels premis 
BBVA en matèria 
de sostenibilitat 

Pomona Fruits ha estat se
leccionada d'entre més de 60 
candidats de tot el territori es
panyol. BBVA ha reconegut el 
compromís en matèria de sos
tenibilitat de sis productors: -1t 
més d'aquesta empresa d'Ivars 
d'Urgell, a Lleida, l'entitat fi
nancera ha premiat els produc
tes lactis de Los Caserinos (As
túries); les fruites i verdures de 
Verdcamp Fruits (Tarragona) i 
Mirabel Do Rosal (Pontevedra). 

Tremosa veu bons indicadors 
I 

econòmics per Lleida, com el 
sector porcí i les exportacions 
El conseller d'Empresa defensa que Catalunya 
hauria de rebre prop del 20% dels fons europeus 
Lleida 
SALVADOR MIRET (ACN) 

El conseller d'Empresa i Coneixe
ment, Ramon Tremosa, va afir
mar que "les dades no són do
lentes'', en relació a l'economia 
lleidatana. En el marc d'una con
ferència que va pronunciar ahir 
a la Cambra de Comerç de Llei
da, va destacar que, en el sector 
agroalimentari, "el sector porcí 
està tenint un any "extraordinari" 
per una conjuntura mundial fa
vorable per la Pesta Porcina Afri
cana a la Xina i també per algun 
brot a Alemanya". Pel que fa a les 
exportacions, a Lleida s'estan re
cuperant molt en els darrers me
sos", va afirmar. 

Cambra de Comerç de lleida 

ments on hi hagi molts metres 
quadrats perquè si una empresa 
lleidatana vol fer-hi una inversió 
no hagi d'anar a l'Aragó". També 
va defensar la necessitat d'agilit
zar els processos administratius a 
Catalunya per a la implantació o 
aplicació d'empreses i va reconèi
xer que en altres comunitats com 
és el cas de l'Aragó, la tramitació 
es pot fer en un termini més curt 
de temps. . 

FOTO: T. A. I Tremosa signant el llibre de la Cambra de Comerç de Lleida 

D'altra banda, Tremosa va afir
mar que "si els fons ·europeus es 
reparteixen tal com ha definit 
BrusseJ.Ies, Catalunya s'ha d'em
portar una part del pastís més a 
prop del 20% que no pas del lO% 
habitual quan Madrid reparteix, 
per exemple, la inversió pública 
en les últimes dècades". El con
seller va dir que "les condicions 
que ha fixat Brussel-les són una 
garantia per a Catalunya i perquè 
l'Estat no se'ls gasti en duplicar 
xarxes d'AVE, en més aeroports 
sense avions o autovies sense 
trànsit". 

Per Tremosa, això "són indica
dors bons de recuperació global 
de demanda i de creixement via 
exportacions". També va remar
car l'increment del preu de la 
fruita dolça, malgrat la davallada 
de producció d'aquesta campa
nya. El conseller també va posar 
de relleu que la pandèmia "ha fet 

--- ---· ------

augmentar el . consum de fruita i 
està afavorint el producte local". 
D'altra banda, el conseller va Cile
fensar que Lleida ha d'oferir grans 
polígons industrials a les grans 
empreses lleidatanes, com és el 
cas del polígon de Torre Blanca i 
Quatre Pilans projectat a Lleida 

L'empresa familiar Cricursa 
de la Sentiu de Sió crearà 
prop de l 00 llocs de treball 
L'empresa Crlcursa crear• 
al volt nt de 100 llocs d 
tr b 11 d spr s d'hav r 
IUinyat un contract per un 
dlflcl 1 Hon1 Kon1 •. 

La Sentiu de Sió 
ACN 
L'empresa familiar Cricursa de la 
Sentiu de Sió (Noguera) ha gua
nyat un contracte per un edifici a 
Hong Kong que suposarà la crea
ció de prop de 100 llocs de treball 
durant el 2021. Aquesta firma 
està especialitzada en la fabrica
ció de vidres corbats per a grans 
projectes d'arquitectura. Cal re
cordar que es va crear l'any 1928 
i actualment compta amb tres 
fàbriques ubicades a la Sentiu de 
Sió, Balaguer i Granollers. Té una 

• 

Ha guanyat un 
contracte per 
un edifici a 
Hong Kong 

plantilla de 350 treballadors i fac
tura uns 40 milions d'eu ros. 

En aquest sentit, més del 80% 
de la seva producció s'exporta, 
principalment als Estats Units, 
Europa (Regne Unit, França, Ale
manya i Itàlia), Àsia (Hong Kong, 
Korea, Xina, Taiwan i Japó), Aus
tràlia i Orient Mitjà (Emirats, Arà
bia Saudí i Qatar). 

L'empresa va fer l'anunci 

i en què la Paeria i Empresa tre
ballen perquè sigui una realitat. 
"Hem d'oferir grans superfícies 
perquè les empreses lleidatanes, 
si no volen marxar, no tinguin 
excusa", va dir. En aquest sentit, 
va assenyalar que "és obligació 
del Govern identificar emplaça-

FOTO: ~mpre5a/ El conseller durant la visita que va fer a l'empresa ------.. ----·--·-·---

aquest dijous durant la visita que 
và rebre del conseller d'Empresa 
i Coneixement del Govern de la 
Generalitat, Ramon Tremosa, que 
va destacar que una vegada més, 
"hi ha un espai per sorprendre't 
amb l'economia catalana comés 
el cas de Cricursa, una empresa 

que triomfa al món". 
En aquest sentit, el titular 

d'Empresa, va assegurar que és 
una firma que està guanyant con
tractes arreu del planta per edi
ficis amb vidres de diferents for
mes i "mostra fins a quin punt el 
potencial de Lleida és global". 
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La FCF saca 
adelante la 
reducción 
de las ligas 
Las competiciones · 
pasan a una única fase 
La Junta Directiva de la 
Federació Catalana de 
Futbol da luz verde a la 
reducclón de las llgas a una 
única fase o vuelta, después 
de haber convocado hàsta 
el momento a mas de 800 
clubes de toda Catalunya en 
las reunlones expllcattvas. 

lleida 
REDACCIÓN 

La Federació Catalana de Futbol 
dio luz verde ayer a la reestruc
turación de las competiciones del 
fútbol y fútbol sala de ambito te
rritorial para la temporada 2020-
2021, en la reunión de la Junta 
Directiva correspondiente al mes 

POUDEPORTIVO 

de diciembre. La aprobación se 
produjo después de los encuen
tros telematicas mantenidos con 
equipos de todas las categorías, 
con la convocatoria hasta el mc
mento de un total de 803 clubes 
de todo el territorio catalan para 
presentar y explicar la adecua
ción del calendario al escenario 
actual. 

La adaptación de los planes de 
competición establece la reduc
ción de las ligas amateurs y de 
base, de tal manera que las ca
tegorías con subgrupos pasaran 
a disputarse en una fase, y en el 
resto se jugara la competición a 
una única vuelta. La fecha de re
anudación de las competiciones, 

Paeria, Diputació 
y la Fundació 
Barça fomentan la 
integración social 
El Ayuntamiento de Lleida, junto 
con- los consistorios de Solsona, 
Guissona y la Pobla de Segur, fir
mó ayer un convenio con la Di
putació de Lleida y la Fundació 
Barça por el que estas localida
des llevaran a cabo el proyecto 
de integración social a través del 
deporte FutboiNet. Se trata de 

un programa extraescolar gratuï
ta, de dos días a la semana, que 
fomenta la lntegración social de 
niños y adolescentes en situación 
de alta vulnerabilidad. Se utili
zà una metodologia propia de la 
Fundació Barça, donde a través 
del deporte se da un apoyo inte
gral en temas de educación. 

FOTO: L. S./ El fútbol territorial se resolvera con u nas ligas acortadas 

tijada inicialmente a partir del 9 y 
10 de enero en fútbol, y del 16 y 
17 del mismo mes en fútbol sala, 
así como en las últimas catego
rías del fútbol femenino y base, 
estara condicionada a la decisión 
final del Govern, en función del 
avance de las fases de desescala
da marcadas. 

El presidente de la FCF, Joan 
Soteras, y los miembros de la Jun
ta Directiva realizaron una valora-

La fecha 
final de 
regreso estaní 
condicionada 
por el Govern 
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La 

ción positiva del total de 30 reu
niones celebradas en los últimes 
días con clubes de las 14 delega
dones territoria les, siguiendo co
mo criterio de selecció9 aquelles 
con un mayor número de equipes 
y federades. En los encuentros, 
los representantes de las enti
dades han mostrado un amplio 
apoyo a la propuesta, detallada a 
través de sus departamentos de 
fútbol y fútbol sala. 

FOTO; Tony Alc6ntll'l/ Las autoridades, ayer en la presentación de la iniciativa Futbol Net 
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