
Diumenge 13
de desembre del 2020

www.segre.com 

Número 13.977 · Any XXXIX

2,50 €

esports | pàg. 32
el Cadí guanya l’Al-Qázeres 
(51-61) però queda fora de la 
Copa per ‘average’ general
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lleida estrena a Cappont  
‘la irreductible’, una llibreria 
que culmina un somni

Suplement

la roba com a factor 
del llarg camí de 
l’alliberament femení

Les empreses de Lleida es 
reinventen per subsistir
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Lliure mobilitat comarcal de cap 
de setmana a partir de divendres

SenSe canviar de tram, 1.000 perSoneS en eSpaiS culturalS SegurS i obren centreS comercialS

mAIte moNNé
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Arbeca recupera la sala de 
cine, trenta anys després
Amb la pel·lícula ‘Las niñas’ i un aforament   
al complet de 65 persones pel coronavirus

Lídia i Jordi: tot un     
embaràs confinats

La Fundació Fiella es defensa || Nega 
descontrol a la residència, en la qual 
ahir va morir una altra persona

Aprendre a viure després de la Covid 
|| Fatiga, confusions, ansietat, estrès i 
solitud, seqüeles del virus
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dadeS de la covid-19

Des de l’inici de la pandèmia

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran

món

CAsos                        71.349.508
Morts                            1.600.219

eSpanya

CAsos              1.730.575
Morts                         47.624

catalunya

CAsos                      357.208
Morts                        16.333

lleida

CAsos                         24.303
Morts                           494**

CAsos ConfirMAts AMb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfunCions

Font: Departament de Salut

DAtA risC DE rEbrot rt* inCiDènCiA ACuMuLADA 
En 14 DiEs ProvEs PCr i tA % PCr/tA PositivEs

lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu

02/12-08/12 181 356 0,82 1,02 228,47 351,63 11.013 5.217 3,30 2,27

25/11-01/12 271 410 0,97 1,02 296,79 618,28 10.915 3.996 4,98 5,50

18/11-24/11 279 442 0,79 0,89 373,59 741,35 8.813 2.229 7,04 9,98
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

(**) 498 segons l’estadística d’aQuaS

❘ lleiDa ❘ Una altra mort a la resi-
dència Fiella de Tremp va ele-
var ahir el nombre de defunci-
ons a 46. Mentrestant, hi ha 74 
usuaris contagiats al centre, 13 
ingressats i un altre ancià que 
va ser traslladat a la residència 
de Guissona i després va donar 
positiu. Ahir, el Patronat de la 
Fundació Fiella va negar que hi 
hagués “descontrol”, tal com 
sosté la Generalitat. En un co-
municat, va defensar que “en 
tot moment es van complir res-
ponsablement els protocols” i va 
rebutjar que no hi hagués regis-
tres. Va explicar que el geriàtric 
“ha passat totes les inspeccions 
i controls del departament de 
Salut” i “es va assegurar en 
tot moment l’atenció huma-
na, higiènica, mèdica i farma-

cològica dels residents”, amb 
suport del CAP i de l’hospital. 
El comunicat detalla que el 21 
de novembre (dos dies després 
de conèixer-se el contagi d’un 
treballador) Salut “va iniciar el 
seguiment i control”. El dia 26, 
quan ja hi havia 7 defuncions, el 
departament els va comunicar 
que assumia la direcció, que va 
quedar sota el control de l’ONG 
Associació Benestar i Desenvo-
lupament, encara que dos dies 
més tard Salut va posar-hi al 
capdavant GSS.

D’altra banda, els casos a la 
residència Mare Janer de Cerve-
ra s’eleven ja a 29 (24 usuaris i 5 
treballadors), segons fonts mu-
nicipals. Així mateix, hi ha 28 
avis i 35 empleats que han donat 
negatiu. Falta conèixer només el 

La residència de 
tremp nega que hi 
hagués descontrol
Contradiu la Generalitat, mentre registra 
una altra mort || El centre Mare Janer de 
Cervera ja suma 29 positius

resultat d’un resident. L’alcalde, 
Joan Santacana, va explicar que 
la majoria són asimptomàtics o 
amb símptomes molt lleus.

Respecte al balanç diari de 

la Covid, el risc de rebrot al Pi-
rineu va baixar ahir dels 400 
punts després de dos mesos, fins 
als 356, la velocitat de trans-
missió (Rt) va disminuir a un 

1,02 i va registrar 45 casos de 
Covid. El pla de Lleida va sumar 
88 contagis, el risc de rebrot va 
decréixer fins als 181 punts i 
l’Rt va pujar a un 0,82.
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redacció
❘ lleiDa ❘ L’informe de la in-
vest igació conjunta dels 
Agents Rurals de l’Alt Pi-
rineu i els agents de la di-
visió d’investigació crimi-
nal dels Mossos d’Esquada 
(DIC) sobre la mort de l’os 
Cachou constata que una de 
les sis persones investigades 
pel succés hauria facilitat de 
manera no autoritzada in-
formació a tercers sobre els 
moviments dels ossos per la 
zona en la qual es va trobar 
el plantígrad mort (a Les el 
9 d’abril). L’informe destaca 
que aquesta informació no-
més podia ser aconseguida 
per personal que controla-
va els moviments dels ani-
mals per la seua localització 
a través del GPS. Segons la 
investigació, una d’aquestes 
persones estava clarament 
vinculada amb els movi-
ments contra l’alliberament 
d’ossos al Pirineu. Segons 
l’informe, aquesta persona 
també havia manifestat en 
diverses ocasions que es po-
dia matar un os amb anticon-
gelant (vegeu SEGRE d’ahir). 
Es tracta del conselhèr José 
Antonio Boya, ara investigat. 

La Generalitat, a través d’un 
comunicat, va explicar ahir 
la versió oficial de la investi-
gació i va apuntar que l’ope-
ratiu, que va comptar amb 
la col·laboració del Conselh, 
va permetre determinar que 
hi hauria sis persones impli-
cades en la mort de Cachou, 
uns dels quals va ser detingut 
per la presumpta implicació 
en l’enverinament de l’os, tal 
com va avançar SEGRE.

Acció contra la 
política migratòria 
a Balaguer

migració

❘ balaguer ❘ Les entitats Chabab 
Al Amal, Associació Africana 
de Balaguer i Comarca, i l’As-
sociació Dona Pas van portar 
a terme ahir una performance 
pública al Parc de la Transsegre 
per protestar contra el pacte 
europeu de migració i asil i exi-
gir una reforma integral de les 
polítiques migratòries. La ini-
ciativa, de la Plataforma 12D, 
es va celebrar en el marc del 
Dia Internacional dels Drets 
Humans.‘Performance’ ahir al Parc de la Transsegre.

plataforma 12D

ERC confirma per al 14-F 
Solé, Freixanet i Flores
Seran els números 2, 3 i 4 de Marta Vilalta com a candidata per 
Lleida || Serret tanca la llista i Miquel Pueyo, la dels substituts

política eleccions

redacció
❘ lleiDa ❘ El Consell Nacional 
d’ERC va ratificar ahir la pro-
posta de la federació de Llei-
da i va confirmar el conseller 
Bernat Solé, la tinent d’alcalde 
de Lleida Jordina Freixanet, 
i el regidor de Tremp Antoni 
Flores com a números 2, 3 i 4 
de la llista electoral per a les 
eleccions al Parlament del fe-
brer. Acompanyaran la candi-
data, Marta Vilalta, portaveu 
del partit, que ahir va defensar 
el projecte independentista a 
través d’una “via àmplia en la 
qual càpiga el màxim de gent 
possible”. Freixanet es pre-
sentarà com a independent 
després que la seua formació, 
Moviment d’Esquerres, rebut-
gés ahir formar llistes amb Es-
querra a nivell nacional. Com a 
número 5 i successius, tal com 
va avançar SEGRE, se situen 
Montse Fornells, alcaldessa de 
Vilanova de l’Aguda; Engelbert 
Montalà (Mollerussa); Neus 
Ramonet (Segrià); Sara Alar-
cón (Solsonès); Francesc Pena 
(Seròs); Maria Elisa Farré (Alt 
Urgell); Sara Domenjó (Cer-
vera); Hug de la Rosa (Aran); 

Maria Mercè Rubió (alcaldes-
sa de Cervià); Josep Esquerra 
(Guissona) i tanca la llista l’ex-
consellera d’Agricultura i dele-
gada de la Generalitat davant 
de la UE, Meritxell Serret. A 
més dels 15 candidats, la llista 
es completa amb 10 suplents i 
la tanca simbòlicament l’alcal-
de de Lleida, Miquel Pueyo.

El candidat a la presidèn-
cia, Pere Aragonès, actual 
vicepresident amb funcions 
de president, anirà acompa-
nyat per Laura Vilagrà i Roger 
Torrent com a números 2 i 3, 
i també per l’actual consellera 
de Salut, Alba Vergés, com a 
número 6 i el conseller Chakir 
El Homrani de 9.

Raquel Sans i la consellera 
Teresa Jordà són les candida-
tes per Tarragona i Girona. En 
canvi, no formaran part de les 
llistes per primera vegada des 
de l’1-O els presos polítics Ori-
ol Junqueras, Raül Romeva, 
Dolors Bassa i Carme Forca-
dell, encara que Aragonès va 
assegurar que “tindran veu”.

Marta Vilalta, Bernat Solé, Jordina Freixanet i antoni Flores.

SenSe PreSoS PolíTicS
la candidatura d’erC no 
inclou cap pres de l’1-o, 
però “tindran veu”,  
afirma aragonès

n Junts per Catalunya fi-
nalitzarà avui la segona 
votació de les primàries, 
de la qual sortiran els tres 
primers noms de la candida-
tura per Lleida. El conseller 
d’Empresa, Ramon Tremo-
sa, l’alcalde de la Seu, Jordi 
Fàbrega, i Cristina Casol, 
responsable de la delegació 
d’Habitatge a Lleida, són al-

guns dels noms més ben po-
sicionats. Els següents fins 
a completar els 15 els de-
cidirà l’executiva nacional. 
Tanmateix, hauran de rati-
ficar-se en una altra votació 
i, si reben menys del 50% de 
suports, variarà la seua po-
sició a la llista. Anna Feliu i 
Joaquim Delgado finalment 
no es presentaran.

PriMàrieS

Junts proclama avui els tres 
primers candidats de la llista

n Els primers indicis de 
verí van sorgir un dia 
després de trobar el ca-
dàver de l’os Cachou, en 
una anàlisi d’orina el 10 
d’abril. El dia 14, el Con-
selh va publicar només 
dades que apuntaven a 
una caiguda i una baralla 
amb un altre os. L’enveri-
nament s’hauria produït el 
25 o 26 de març i el plantí-
grad hauria mort entre el 
8 i el 9 d’abril, dos setma-
nes després.

Dos setmanes  
de l’enverinament 
a la mort

imatge de cachou abans de la necròpsia.

fauna reintroducció

agents rurals

els rurals ratifiquen 
la filtració de dades 
del gps de Cachou
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