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L:estigma social continua sent el
principal cavall de batalla de portadors
del VIH i malalts de sida
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Denuncia catorze mesos d'espera
per a una operadó de vesícula
Amau 11 Veïnad€
Ponts amb hèrnies,
un quist i danys
estomacals

Pont li L'hostaleria
demana la fi dels
tancaments territorials
per no perdre'!

Nadal li Límit de deu
persones i s'estudia
excloure els menors
del còmput

Carmen,
inflada per
pedres a la
veslcula.
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Vall de Boí
Vint anys com a
Patrimoni de la
Humanitat
Les campanes de les nou
esglésies romàniques de la
Vall de Boí van repicar ahir per
recordar que feia dos dècades
que la Unesco les va declarar
Patrimoni Mundial. Des
d'aquell dia més de 2,5 milions
de persones les han visitat,
sobretot la de Sant Climent de
Taüll, la seua joia de la corona.
GUIAI36-37

Guanya un plet a la
Paeria per una multa
mal notificada

Tremosa es perfila
com a candidat de
JxCat per Lleida

LLEIDAI9

COMARQUESI14

CLIN ICA C HE LAI M PLANTO LO GlA

DENTS
FIXES EN

! 1a Visita i Estudi GRATIS
LLEIDA
973 28 99 99

BALAGUER
973 28 33 33

MOLLERUSSA
973 64 33 33

ALMACELLES
973 98 81 77
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Residències en
alerta pel brot
de la de Tremp
Els positius ascendeixen a 152 i en detecten
3 més al geriàtric Mas Vell d'Agramunt

A Tremp també es van fer fins a 396 proves d'antígens durant el dia i seguiran avui.

Més de 1.000 tests en un sol
dia en municipis del Pirineu
El cribratge seguirà fins dijous per l'alta afluència li A lleida ciutat
només se'n fan 104 després de les cites de la setmana passada
E. F./ M.M.

I LLEIDA I El departament de Sa-

lut va dur a terme ahir 1.066
tests d'antígens als municipis
de Sort (130), el Pont de Suert
(220), la Pobla de Segur (320) i
Tremp (396), a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, amb
l'objectiu de detectar persones
asimptomàtiques. El cribratge
seguirà avui i demà dimecres
per als majors de setze anys.
Així mateix, el CAP d'Almenar, al Segrià, també va fer 285
tests a veïns de les poblacions
d'aquest municipi, Alguaire,
Alfarràs, Ivars de Noguera i
Algerri. Avui i demà seguiran
les proves d'antígens.
Respecte a Lleida ciutat,
els cribratges van continuar
al pavelló Onze de Setembre
de les 16.00 a les 20.00 hores
després que Salut decidís allargar els dies per fer els tests per
les llargues cues de la setmana
passada, que van impedir que
moltes persones poguessin ferse la prova. Tanmateix, ahir
només es van portar a terme
M~S

A Almenar es van fer les proves a les antigues escoles.

MUNICIPIS

La Seu i Oliana
comencen avui a fer
proves, demà a Ponts
i dijous, a Cervera
Persones esperen a l'exterior de l'Onze de Setembre.

104 tests , quan la setmana
passada se'n feien uns 250 al
dia, cosa que obeeix al fet que
la gent ha decidit no esperar a
l'exterior del pavelló, segons
fonts del departament.
Les proves a la capital continuaran fent-se en aquest equi-

pament fins dijous i, a partir
del cap de setmana, es portaran a terme en diferents barris, en ubicacions que encara
estan pendents de decidir. Així mateix, avui comencen els
cribratges a la Seu, fins dijous,
i a Oliana, també des d'avui i

fins divendres. A Ponts seran
demà i a Cervera, de dijous a
divendres. A-Llavorsí, Vilaller,
Senterada i la Pobleta de Bellveí tindran lloc dijous; i per la
seua banda a Tírvia, Ribera de
Cardós, Salàs de Pallars i Barruera es faran divendres.

Bombers van anar diumenge a desinfectar el centre.

I LLEIDA I Alerta al sector de les
residències després de la intervenció del geriàtric de Tremp
el cap de setmana. Els casos en
aquest centre ja són 152 (121
usuaris i 31 t reballadors), segons dades de la conselleria de
Salut. A més, tres decessos més
eleven el total de víctimes mortals per Covid a tretze des del
dia 19, segons fonts solvents.
També hi hauria dos morts més
que no van ser per coronavirus
i dos més que van perdre la vida abans del brot. Per la seua

banda, representants de CCOO
i UGT de l'àrea de Salut van criticar !'"opacitat" de Salut i la residència davant del brot. L'hospital de Tremp té fins a onze ingressats positius i van denunciar
la pressió al centre hospitalari,
així com la manca d'informació
a les famílies. El cap de setmana van arribar quatre auxiliars
d'infermeria i quatre metges al
geriàtric. Per la seua part, els
bombers van anar-hi diumenge per dur a terme treballs de
desinfecció. A la residència Mas

INNOVACIÓ

SEGURETAT

l'IRTA crea un
armari que
~~inactiva" el
virus a la roba

Preveuen més
patrulles a
l'Eix per evitar
aglomeracions

I LLEIDA I L'Institut de Recerca i

I LLEIDA I L' Eix Comer cial de

Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA) ha creat en col-laboració amb l'empresa canària
Globaldena Aux S.L. un armari que "inactiva" les restes de
coronavirus .que queden a la
roba. Per aconseguir-ho, l'armari combina l'ozó amb llum
ultraviolada i s'ha demostrat
que en poc més de 40 minuts
aquest moble pot eliminar
gairebé tot rastre del virus.
Segons Cristina Lorca, la directora de l'estudi de l'IRTA
que ha demostrat l'efectivitat
d'aquest mètode, que ja ha estat patentat, l'armari arriba
a eliminar "el 99,98% de la
càrrega viral" del coronavirus
i va afegir que això permetrà
que no s'hagi de ·desinfectar
manualment la roba "ni posar-la en quarantena".

Lleida podria tenir més patrulles de Mossos d'Esquadra
o Guàrdia Urbana durant els
dies de més afluència de la
campanya nadalenca per aj udar a tenir "més fluïdesa del
trànsit" per als vianants.
La Generalitat estudia
aquesta pos sibilitat per tal
d'evitar aglomeracions, així
com campanyes de difusió a
través dels mitjans i les xarxes
per apel·lar a la responsabilitat dels ciutadans a l'hora de
complir les mesures de protecció davant del coronavirus,
segons van assenyalar fonts de
la corporació autonòmica. Els
establiments comercials tenen
l'aforament limitat i en ocasions es formen cues al carrer
de clients que s'esperen per
poder entrar a les botigues.
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152 ca$DS a Tremp
I Els casos a la residència de
Tremp ja ascendeixen a .152
(121 usuaris i 31 trèbal1adors).
El geriàtric va ser intervin!1ut el
cap de setmana i la gestió està
ara en mans de GSS. El total de
defuncions per Coyid ja ascendeix a 13.

I

s

SANITAT .

Denuncia 14 mesos d'espera per
operar-se de la vesícula a l'Arnau
Una veïna de Ponts, que té hèrnies, un quist i danys estomacals a causa de la
demora li La pandèmia ha obligat a ajornar intervencions no urgents

Residències afectades
I La residència Mas Vell d'Agramunt acumula 10 positius (5
d'ells, usuaris). També hi ha un
brot al centre de Torres de Segre, que segons Salut estaria
controlat.

llar de Sant Josep de la Seu
I La lntersindicai-CSC va demanar ahirintervenir la Llar de Sant
Josep de la Seu, una cosa que ja
havia demanat la CUP.

Vell de Agramunt s'han detectat
també tres casos positius més,
per la qual cosa n'hi ha un total
de deu (cinc usuaris i cinc treballadors). Així mateix, Salut va
explicar que a mitjans de mes es
va detectar un brot a la residència de Torres de Segre, que ja estaria controlat. D'altra banda, la
Intersindical-CSC va demanar
ahir la intervenció de la Llar de
Sant Josep de )a Seu, una cosa ·
que ja havia sol·licitat la CUP.
Des del sindicat van assenyalar
"que sense ajuda externa de les
administracions no es podrà millorar la qualitat assistencial ni
les condicions laborals". El brot
d'aquest geriàtric ja ha causat
cinc morts. En un altre ordre,
la conselleria de Treball ha adjudicat el contracte dels serveis
de control d'accessos a la Llar de
Sant Josep de Lleida ciutat per
41.600 euros i que es revertirà
quan acabi la pandèmia.

M.MARQUÈS

una
veïna de 51 anys de Ponts,
denuncia les conseqüències
que està patint per la demora d'una operació a l'hospital
Arnau de Vilanova perquè li
extreguin la vesícula, afectada per càlculs biliars. Afirma
que fa catorze mesos que espera, i precisament més de la
meitat d'aquest període coincideix amb el de la pandèmia
del coronavirus, que ha obligat
l'Arnau a ajornar part de les
operacions. Té dolors estomacals i li han sortit hèrnies abdominals de tant vomitar. No pot
estar-se més d'una hora dreta
ni pot treballar i el Sepe li ha
denegat ajut econòmic.
Vazquez explica que tot va
començar a finals de l'estiu de
l'any passat. "De la nit al dia
em vaig aixecar amb un dolor molt fort a la panxa i se'm
va inflar com si estigués embarassada." Després de descartar que no tingués un problema oncològic, "els metges
de l'Arnau van concloure que
tinc pedres a la vesícula i que
cal extirpar-la". Això va ser a
l'octubre, però fins al maig no
li va trucar el cirurgià per veure-la. "En aquells mesos no parava de vomitar i el metge de
família em va donar fàrmacs
contra el dolor", assenyala, i
afegeix que "quan em va veure
I

Altres conseqüències que
pateix és que, com que la vesícula no "treballa bé", la bilis que expulsa impedeix que
faci una bona digestió, per la
qual cosa el cos no absorbeix
nutrients. "Tinc cita per al pròxim dia 22 perquè em facin
una endoscòpia i veure com
de fet malbé tinc l'estómac i,
mentrestant, m'administren la
vitamina B12, ja que no l'absorbeixo." A més, li ha sortit
un quist al paladar pels vòmits.

LLEIDA 1 Carmen Vazquez,

"PROBLEMA RESOLT"

L'hospital va confirmar ahir
que la dona havia estat
citada per a l'operació al
consultar-ho aquest diari

La Carmen té la panxa inflada per les pedres a la vesícula.

el cirurgià, em va dir que també tènia hèrnies a l'abdomen
[quan sobresurt contingut abdominal) per l'esforç de vomitar". Llavors, Vazquez havia
d'esperar que li truqués l'anes-

tesis ta per preparar l'operació
"i encara m'espero". I és que
l'Arnau va haver de tornar a
ajornar operacions el mes de
juliol arran de la segona onada
de la Covid.

Vazquez va posar dos queixes
a la unitat d'atenció al ciutadà
de l'Arnau durant aquest mes
de novembre preguntant per
la intervenció, a les quals no
ha rebut resposta. "He anat en
diverses ocasions a Urgències
pels dolors i una vegada em
vaig enfadar perquè em van
dir que hauria d'esperar perquè no era urgent."
Aquest diari va contactar
ahir al matí amb l'Arnau i, a la
tarda, fonts de l'hospital van
afirmar que la dona ja estava
citada per ser operada.

Una altra inddènda interromp

classes i activitats online de la Udl
Alumnes sol·liciten ampliar l'entrega de treballs o repetir exàmens
I LLEIDA I La Universitat de Llei-

Moment en què Crespín entrega el material a Amor.

El Govern central entrega 20.500
mascaretes al consistori de Lleida
I LLEIDA I El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín,
va entregar ahir al regidor de
Joventut de la Paeria de Lleida, Ignasi Amor, un nou lot de
20.500 mascaretes que l'Executiu estatal va fer arribar a la
subdelegació per donar suport
als ajuntaments davant la Covid. De fet, avui farà una altra

entrega a la Diputació perquè
aquest material arribi a la resta
de consistoris, i també donarà
mascaretes a entitats socials.
D'altra banda, el sindicat d'Infermeria Satse va reclamar al
ministeri de Sanitat que faci
"totes les gestions oportunes"
perquè els sanitaris puguin utilitzar les mascaretes FFP2.

da (UdL) va registrar ahir una
nova incidència tècnica que va
afectar tot el sistema informàtic i el campus virtual entre les
deu i les dotze del matí. Una
fallada en un equip de la xarxa
va provocar interrupcions en el
servei, que durant aquell temps
no va funcionar correctament.
No obstant, aquesta vegada no
va caure tot el sistema com sí
que va passar el 2 de novembre, quan talls elèctrics externs
van deixar la UdL sense servei
informàtic de cap tipus, de manera que es va quedar sense
correu electrònic, pàgina web
ni campus virtual durant tota
la tarda i l'avaria no va quedar
resolta fins a la matinada. El
dia 19 també hi va haver una
incidència, però es va solucionar en vint minuts.
Alguns alumnes van denun-

ciar a través de les xarxes que
van tenir problemes per connectar-se a les classes telemàtiques i un va indicar que tenia
un examen a mitges que es va
enviar automàticament, sense
haver pogut acabar-lo. Una alCENTRES EDUCATIUS

Classes confinades .
I A Lleida hi ha 61 classes confinades, 7 més que el dia anterior, i 1.365 alumnes i personal
educatiu en quarantena, 131
més. Segons Educació, el Claver és el col·legi més afectat
amb 6 grups i 151 persones.
Així mateix, el Joan XXIII de
les Borges en té 4 i 77; l'institut Al matà de Balaguer, 4 i 75; i
l'escola Ramon Fa us i Esteve de
Guissona, 3 i 57.

tra afectada va indicar que el
campus virtual no va funcionar
bé just quan s'estava efectuant
una assignació de pràctiques.
Davant d'aquestes incidències, el Consell de l'Estudiantat
va demanar ampliar el termini
d'entrega de treballs que finalitzava en les hores que es va
produir la incidència o fins i tot
que es repeteixin exàmens, encara que apunta que a la majoria de centres ja els han acabat.
D'altra banda, els centres
educatius de Lleida tenen seixanta-una classes confinades,
set més que al final de la setmana passada, i 1.365 persones entre estudiants i personal
educatiu, 131 més, segons dades d'Educació. Al Segrià hi
ha 19 grups i 447 persones, i
el col·legi amb més grups aïllats és el Claver, amb 6 i 151,
respectivament.
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El Món Màgic de la Seu ofereix més
de SO actes però sense Parc de Nadal.
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INFR~ESTRUCTURES PROJECTES

RESOLUCIONS

El Govèm central desencalla la variant
de la Pobla de Segur, 8 anys parada

Moció per
declarar no
grat Felip VI
a Cervera

El BOE publica l'informe d'impacte ambiental i es preveuen 158.000 euros per
redactar el projecte li La ronda tindrà un túnel de 850 metres i dos viaductes

Impacte ambiental
I El Govern central va reprendre
el projecte el2019 i ahir el BOE va
publicar l'informe d'impacte ambiental de la variant de la Pobla.

COMUNICACIONS

E. F.

LES CLAUS

llA POBLA DE SEGUR IEl ministeri de

Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana ha reprès el projecte de
la variant de la Pobla de Segur
a l'N-260 (Eix Pirinenc) després
que el2012 es paralitzessin els
treballs de la redacció del traçat
i es firmés l'acta de suspensió
de la infraestructura. El Govern
central va reprendre el2019 el
projecte així com un nou procediment d'avaluació ambiental,
la resolució del qual es va publicar ahir al Butlletí Oficial de
l'Estat (BOE). De fet, al projecte
de pressupostos de l'Estat per
al2021 es preveuen 158.130
euros per a la redacció del projecte constructiu de la variant
de la Pobla a l'Eix Pirinenc.
L'alternativa triada per a la
nova ronda té una longitud de
1.954 metres, s'inicia a la rotonda de la carretera N-260
i comprèn el tram que va des
del pont sobre el riu Flamisell
fins al barranc de Vallcarga, i
finalitza en un semienllaç que
permetrà connectar amb l'actual Eix Pirinenc, i l'accés cap
a Sort des de la Pobla. Aquest
accés es resol mitjançant
una solució a diferent nivell
(semienllaç) aprofitant l'estructura del barranc de Vallcarga i la traça de la carretera
existent.
·
El traçat inclou un viaducte
de 120 metres sobre el riu Flamisell, un túnel de 856 metres
al nord de la població, i un viaducte de 125 metres per salvar
el barranc de Vallcarga i una
intersecció en diverses finques.

x.s.
ICERVERA IJunts, la CUP i ERC
de Cervera, amb nou dels
tretze edils de la corporació,
sotmetran avui a aprovació
del ple una moció per declarar persona no grata Felip VI.
Afirmen que.es tracta d'una
"institució antidemocràtica,
basada en drets hereditaris
de sang i privilegis d'arrel
aristocràtica". La Paeria ja va
demanar el2014la renúncia
als títols nobiliaris amb què
compta a Cervera. Aquesta
moció també sol·licita que
es declari la capital municipi republicà.

El traçat de la variant

Dosdè(ades

Territori

I El traçat de la ronda de I'N-260
a la Pobla tindrà 1,9 km, inclou
dos viaductes, un de 120 metres
sobre el riu Flamisell i un altre per
salvar el barranc de Vall carga, i un
túnel de 856 metres al nord de la
població.

I Fa dos dècades Foment va descartar dos opcions més pel seu
impacte i va dibuixar que la ronda
havia de passar pel nord de la població i amb un túnel de 800 m.

I La variant ha de permetre millorar la connectivitat del Pirineu
i una millora en la seguretat en la
travessia urbana de I'N-260 de la
Pobla de Segur.

Paralitza(iÓ del projede

La Segarra tem
perdre el
transport de
viatgers i escolar

I Els treballs relatius al projecte
del traçat d'aquesta ronda es van
paralitzar el setembre del 2012,
amb una acta de suspensió total
del projecte.

Pressupostos generals
I El projecte de pressupostos generals de l'Estat del Govern de
Sanchez preveu una partida de
158.130 euros per a la redacció
del projecte constructiu.

S'han descartat dos alternatives més que partien d'un punt
del tram de Senterada-la Pobla,
situat al nord, desviant-se cap
a l'est i creuant el viaducte del
Flamis ell.
La necessitat de la variant es
justifica pel previsible increment del trànsit, a l'haver millorat els trams que conflueixen
a la Pobla: cap a Senterada (direcció nord), a Sort (nord-est)

x.s.
Travessia de I'N-260 a la Pobla de Segur.

de l'N-260, i a Tremp per la
carretera C-247, la titularitat
de la qual correspon a la Generalitat. Aquest increment del
trànsit agreujaria les condicions
de circulació, ja insuficients a la
travessia, amb la qual cosa es
contribuiria al deteriorament de
les condicions d'habitabilitat i
incrementant el risc d'accidents.
L'alcalde de la Pobla, Marc Baró, va apuntar que l'opció triada

és la que va aprovar el consistori, "encara que serà molt difícil
que s'executi a mitjà termini".
"Tenim un gran problema de
seguretat en aquesta via i la C13, que passen pel centre", va
dir. El subdelegat a Lleida, José Crespín va assenyalar al seu
torn a Twitter que suposa "un
impuls per a la connectivitat del
Pirineu i un canvi en la seguretat viària de la Pobla".

ICERVERA IEl president del consell de la Segarra, Francesc
Lluch, tem que la comarca
perdi el servei combinat de
transport escolar i de viatgers. Fa més d'un any que
negocia sense resultat amb
l'administració, que el finança, i al juny finalitza el
contracte, que la Generalitat
considera molt car (1,4 milions). Lluch va assegurar que
es tracta d'un servei bàsic ja
que la major part de les cent
poblacions de la Segarra no
disposen de xarxa regular de
transports.

Segre et regala lots d'oli d'oliva del
Grup Cooperatiu Fruits de Ponent

Llegeix el codi QR i omple el
formulari fins al17 de desembre.
El18 de desembre, publicarem els
guanyadors a la web i a les xarxes.

Cada lot d'oli d'oliva inclou:
-+ 1 ampolla Praedium Kylatt del Moll d'Alcanó (SOOml)
-+ 1 garrafa L'Or de Ponent del Molf d'Alcanó (21)

o"

ó

GrupSec¡reos~ltra<tM

sevH-

do""""' llbsotuumont conflclonclol
IDtn In
do ur~<to<
po~ SONI. fJ<~s por •l mnnn.

SEGRE
EL TEU DIARI

SEGRE
Dimarts, 1 de desembre del 2020

COMARQUES

s

I1 I

TRÀNSIT

SUCCESSOS TRIBUNALS

Cues a l'A-l al
Pla per dos vehicles
que,,,van punxar

Ajudici per deixar un jove en cadira
de rodes a l'apunyalar-lo a Cervià

t

1MOLLERUSSA 1L'autovia A-2

va
registrar ahir a pri~era•hora
del matí fins a dos quiJòmetres de cues entre Mollerussa i Golmés i en direcció a
Barcelona després que dos
vehicles tinguessin sengles
avaries. Dos vehicles van patir punxades al mateix tram
que, segons-Mossos d'Esquadra, van ser causats per un
objecte que hauria caigut
d'un camió.

EMERGÈNCIES

Rescaten un
senderista a Àger
IAGER IEls Bombers van localitzar ahir sobre la 1.00 de
la matinada un senderista
perdut a Àger. Excursionistes que anaven amb ell van
alertar de la desaparició a
les 22.14 hores. El van trobar al barranc del Pla de les
Bruixes.

BOMBERS

Sufoquen dos focs
de contenidors
LA POBLA I Els Bombers van
sufocar ahir a la tarda sengles incendis de contenidors
a la Pobla de Segur i Torregrossa. En el primer, el contenidor es va calcinar. A Torregrossa, se'n va cremar un
de soterrat.

1

L'agressió va tenir lloc en una festa de Carnaval l'any passat li La Fiscalia demana

nou anys de presó per a l'acusat i que indemnitzi amb més de 260.000 euros
L. GARC(A

I LLEIDA I L'Audiència de Lleida
jutjarà demà un veí de Cervià
de les Garrigues acusat de deixar en cadira de rodes un jove
després d'apunyalar-lo en una
festa de Carnaval celebrada a la
localitat de les Garrigues l'any
passat. La Fiscalia sol·licita per
a l'acusat, de 35 anys i en presó
preventiva al centre penitenciari de Ponent des dels fets, una
pena de nou anys de presó per
un delicte de lesions agreujades. Segons l'escrit d'acusació
del Ministeri Públic, els fets
van tenir lloc el10 de març del
2019 a la porta del casal municipal de Cervià de les Garrigues, on se celebrava una festa.
A les 5.30 hores, es va produir
una baralla entre dos grups a L'Audiència de Lleida acollirà el judici demà dimecres.
l'interior del casal i durant la
una vegada complerta la pena
baralla, ja al carrer, l'acusat va SEQÜELES
de presó i que se li imposi una
assestar diverses punyalades a
ordre d'allunyament a la víctila víctima, un veí de Juneda de La Fiscalia sol·licita una
ma, amb la qual tampoc podria
vint-i-vuit anys, cosa que li ha indemnització per si la
afectat la mobilitat, de m_anera·
comunicar-se, a menys de cincque ha d'utilitzar cadira de ro- víctima necessita adaptar
cents metres durant deu anys.
des i bastons.
casa seua o no pot treballa r Així mateix, el Ministeri Públic
demana una indemnització de
Poc després dels fets, l'acusat va ser detingut pels Mossos
263.570 euros per a la víctima
d'Esquadra després que fugís Lleida i després se la va evacuar per danys morals, els dies de cuamb un vehicle. Quan va ha- en helicòpter a l'hospital Vall ració de les lesions i per despever declarat davant del jutjat, d'Hebron de Barcelona per la ses futures si necessita adaptar
casa seua o l'ajuda de terceres
va ingressar a la presó de forma gravetat de les ferides.
preventiva, on continua fins a
A banda dels nou a nys de persones i per la dificultat o imla data. La víctima va ser tras- presó, la Fiscalia també sol·li- possibilitat d'inserció al mercat
lladada en un primer moment a cita que es condemni l'acusat laboral a causa de les seqüeles
l'hospital Arnau de Vilanova de a deu anys de llibertat vigilada de l'agressió.

Condemna de deu
anys a un acusat
d'una altra
agressió a la Seu
• L'Audiència Provincial
va condemnar el setembre passat a una pen a de
deu anys i mig de presó
un jove per haver apunyalat cinc nois més després
d'una baralla multitudinària a la Seu d'Urgell.
El tribunal va confirmar
la pena imposada per un
jutjat penal de Lleida, que
també va condemnar dos
detinguts més pels fets.
L'.agressió va tenir lloc el
13 d'abril del 2019 quan,
segons la sentència, a les
6.40 hores es va produir
una discussió en una discoteca de la Seu. En un
moment donat, un dels
acusats es va dirigir al
seu domicili i va baixar
armat amb dos ganivets,
de grans dimensions, u n
a cada mà, amb els quals
va apunyalar les víctimes.
Els altres dos acusats, als
quals el tribunal va imposar dos anys de presó,
anaven armats amb pals i
barres de ferro i van ferir
dos persones.

JUSTÍCIA VIOLÈNCIA MASCLISTA

EMERGÈNCIES DISPOSITIU

Segueix la recerca d'una
Pugen un 41% les denúncies per
muntanyenca que fa 9 dies mals tractes passat el confinament
va desaparèixer al Pirineu A Lleida, amb 446 víctimes entre els mesos de juny i setembre
REDACCIÓ

IBENASC ILa Guàrdia Civil d'Osca
i la Gendarmeria treballen en
la recerca d'una muntanyenca
de nacionalitat angloholandesa
de trenta-set anys que va desaparèixer el diumenge 22 de
novembre, quan va comunicar
que es trobava al pic Salvaguardia i que tornaria a Benasc el25
després de realitzar una ruta
circular entre Espanya i França.
La Guàrdia Civil va tenir coneixement de la desaparició la nit
del dia 25, quan tenia previst
arribar a Benasc, segons li va
explicar la seua parella.
Els agents van trobar el vehicle d'Esther Maria Dingley
estacionat i des del dia 26 participen en les tasques de recerca juntament amb equips de la
Gendarmeria de Banhèras de

Esther Maria Dingley.

Luishon. Els Pòmpiers d'Aran
també van participar en l'operatiu dijous passat a Artiga de Lin,
com va informar aquest diari.
La Guàrdia Civil demana a qui
hagi pogut veure-la que ho comuniqui al 062.

L.G.
teix període de l'any passat a
ILLEIDA ILes denúncies per mal- la província de Lleida.
tractament registrades als jutSegons les dades del Poder
jats lleidatans en el tercer tri- Judicial, entre el juny i el semestre.han augmentat un 41% tembre les denúncies presendesprés del confinament, amb tades per familiars de les vícun total de 446 denúncies entre . times es van triplicar respecel juny i el setembre. Segons les
dades publicades ahir pel Con- PROTECCIÓ
sell General del Poder Judicial,
les denúncies presentades als Els jutjats van ·dictar 61
tribunals es van disparar una ordres de protecció a
vegada finalitzat el període
més estricte del confinament, víctimes i van condemnar
la qual cosa demostra la difi- 86 agressors en tres mesos
cultat que va suposar per a les
víctimes poder denunciar situacions de violència masclista. te al segon trimestre i es van
En el tercer trimestre, les de- multiplicar per sis respecte al
núncies van tornar a repuntar tercer trimestre de l'any pasi van arribar a xifres similars sat, amb 56 denúncies entre
a les de l'any passat, amb sis el juny i el setembre, el 12,5%
denúncies més que en el ma- del total. Així mateix, els tri-

bunals lleidatans han acordat
61 ordres de protecció per a
dones víctimes de violència
masclista, per la qual cosa es
van acceptar el 81,3% de les
sol·licituds de protecció, i s'ha
registrat el cas d'un menor, fill
d'una víctima, que també va
patir la violència masclista. Al
tercer trimestre, els jutjats de
la província van condemnar
tots els processats per aquest
tipus de delictes, amb un tota1
de 86 condemnes, i 42 dones es
van acollir a la seua dispensa a
no declarar contra el seu presumpte agressor.
En el tercer trimestre, els jutjats de les comarques lleidatanes van ingressar 615 delictes
de violència masclista, un 28%
més que en el mateix període
de l'any passat.

