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B sq!Je El Força Lleida suma la tercera 
victòria consecutiva (67-63) davant 
de l'Osca amb un gran Buchanan 

Fraga fabrica 
milions de 

• xer1ngues 
per vacunar 
5 I Són les que té ja 
compromeses Becton Dickinson per 
distribuir a mig món per la Covid 

r p es mo ts més 11 El35% dels 
residents han mort i hi ha 85 usuaris 
i 40 empleats positius 

Continuen millorant els índexs i 
ca a temporad • , 

I 
Lleida compleix l'objectiu sanitari per a la desescalada i a la resta 
de Catalunya la millora també és substancial. Per això, avui 
obren les estacions d'esquí amb lliure mobilitat entre setmana 
i d'àmbit comarcal de divendres a diumenge. El comerç també 
va tenir ahir una bona afluència de compradors. 

1 pàg. 22-2s 
~ 1 ' t I I El Lleida Llista supera el 

Voltregà (2-1) i els de Molo encaixen la 
quarta derrota contra l'Olot (2-1) 

DILLUNS 14 
DE DESEMBRE DEL 2020 

Número 13.978 ·Any XXXIX 

1,50€ 

www.segre.com 

~S NOTICIA I 3-8 

Lleida ordena dos detencions 
més contra el terrorisme racista 

Tremosa guanya les 
primàries de JxCat 
i encapçalarà la llista 
de Lleida ei14-F 

Bernat Solé, 
primer alcalde a ser 
jutjat per la seua 
aduació 1'1-0 

Operació iniciada a la Pobla de Cérvoles el setembre passat 

Els Mossos d'Esquadra, 
treballant en coJ.laboració 
amb efectius de la Guàrdia 
Civil, han detingut, per or
dre del Jutjat d'Instrucció 4 
de Lleida, dos persones més 
vinculades al supremacisme 
blanc i com a presumptes au
tors dels delictes d'incitació 
a l'"odi contra estrangers, 
tinença d'armes i enalti
ment del terrorisme racista. 
L'operació complementa l'ar
rest d'un veí de la Pobla de 
Cérvoles de 30 anys que es 
va portar a terme el mes de 
setembre passat. 

LLEIDA 1 COMARQUES 112 Vista del material confiscat pels agents als detinguts. 

LLEIDA I COMARQUES 114 LLEIDA I COMARQUES 114 

CLIN ICAC HE LA I M PLANTO LO GlA 

DENTS 
FIXES EN 

!1 a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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SEGRE 
Dilluns. 14 de desembre del2020 ÉS NOTÍCIA I s 

CORONA VIRUS SANITAT 

Tres morts més 
afgeriàtric de 
Tremp i ja són 49 
La xifra de defuncions assoleix el35 per cent 
del total d'usuaris li Hi ha 85 residents i 41 
empleats positius de coronavirus 

X.R. 
1 LLEIDA 1 Tres morts més a la re
sidència Fiella de Tremp van 
elevar ahir la xifra de morts a 
49, prop del35% del total d'usu
aris. Així mateix, hi ha un total 
d'avis 85 positius: 71 són al geri
àtric, 13 a l'Hospital del Pallars i 
1 va ser traslladat a la residència 
de Guissona i va donar positiu 
uns dies més tard. 

De la mateixa manera, hi ha 
41 treballadors contagiats. Val 
a recordar que el Patronat de 
la Fundació Fiella va negar dis
sabte que hi hagués descontrol 
al centre i van assegurar que es 
van complir els protocols, con
tradient la versió que sosté la 
Generalitat (més informació a 
la pàgina 13) 

D'altra banda, el risc de re-

brot continua a la baixa a la 
regió sanitària del Pirineu, on 
ahir va descendir 6 punts i es 
va situar en 350. De fet, Aran i 
l'Alta Ribagorça continuent com 
els únics territoris de Catalunya 
sense risc de rebrot. Per la seua 
part, a la regió sanitària de Llei
da, aquest indicador va pujar 
lleument fins a 183. A més, Sa
lut va notificar ahir un total de 
121 casos més de coronavirus 
a la demarcació (dels quals 99 
corresponen a les comarques del 
pla) i 10 morts (només 1 d'ells al 
Pirineu). La velocitat de trans
missió també continua a la bai
xa a les comarques de muntanya 
i ja està per sota d'1. En concret, 
ahir era de 0,98. El més òptim 
és que aquest indicador estigui 
per sota d'1. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOSCONFIRMATS AMB PCR/TA I I INGRESSOS HOSPITALARIS I I DEFUNCIONS 

849 

601 

453 

19/11-25/11 26111-02/12 03/12-09/12 

DATA 

03/1 2- 09/12 

26/11 -02/12 

19/1 1 -25/11 

RISC DE REBROT .. . . 
183 350 

247 429 

283 458 
(*)Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandèmia 

89 
97 92 

19/11-25/11 26/11-02/12 03/12-09/12 

RT* 

t • •• 

0,86 0,98 

0,92 1,01 

0,83 0,97 

INCIDtNCIA ACUMULADA 
EN 14DIES 

LLEIDA PI RINEU 

220,82 360,42 

283,4 605,09 

364,02 720,84 

20 21 

12 

19/11 -25/ 11 26/11-Q2/12 - 03/12-09/12 

PROVES PCR I TA % PCR/TA POSITIVES 

• I o ~ 

11699 4.758 

10742 5.270 

9019 2.264 

. . 
3,24 2,5 

4,71 2,86 

6,8 12,48 
Font Departament de Salut 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS CASOS 

MORTS MORTS 

(-} 508 segons l'estadfstica d'AQuAS 

En el conjunt de Catalunya, el 
ritme de contagis va descendir 
de 0,92 a 0,91, mentre que el 
risc de rebrot va pujar 4 punts 
fins als 171. Salut va confir-

mar ahir 1.328 casos i el total 
acumulat des del març és ja de 
358.536. En total es van notifi
car 41 morts, que van elevar la 
xifra de defuncions per coro-

navirus a 16.374. Així mateix, 
hi ha 1.442 pacients ingressats 
als hospitals amb Covid, 54 més 
que en l'anterior balanç, i 338 
persones a l'UCI, 5 més. 

Ouan tu 
hi ets 

Pren Vida! 

Generalitat 
de Catalunya 

Milions 
de futurs 
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I 14 I LLEIDA I COMARQUES 

POLÍTICA PARTITS 

Tremosa, Casol i Fàbrega, els 
tres primers noms de JxCat 
Encapçalaran la llista i l'alcalde d'Alfarràs anirà en cinquè lloc 
li Lleida, la participació més alta del partit amb més del 79% 

ELS CANDIDATS M~S VOTATS DE JXCAT PER LLEIDA 

Ramon Tremosa 
CONSELLER D'EMPRESA 

Cristina Casol · Jordi Fàbrega Joan Carles Garcia 
ALCALDE D'ALFARRÀS RESPONSABLE VIVENDA LLEIDA ALCALDE DE LA SEU 

X.R. 
I LLEIDA I El conseller d'Empresa, 
Ramon Tremosa, la responsa
ble de la delegació d'Habitatge 
a Lleida, Cristina Casol, i l'al
calde de la Seu, Jordi Fàbrega, 
seran els tres primers noms de 
la llista de Junts per Catalu
nya (JxCat) per Lleida per a 
les eleccions al Parlament del 
pròxim 14 de febrer. A més, 
l'alcalde d'Alfarràs, Joan Car
les Garcia, anirà de número 5. 

Tremosa, Fàbrega i Gar
cia van ser els tres candidats 
més votats a les primàries del 
partit i van rebre el suport del 
52,91%, 25,31% i 20,25% dels 
afil iats, respectivament. No 
obstant, Caso! ocuparà la sego
na posició de la llista per com
plir amb els criteris de paritat 
i que la llista sigui cremallera, 
tal com estableix el reglament 
de primàries de JxCat. Caso! 
va aconseguir el vot del17,46% 
dels afiliats. 

A la demarcació de Lleida 
va ser on es va registrar la par
ticipació més alta a les elecci
ons de JxCat, ja que va votar el 
79,31% dels afiliats (395 d'un 
total de 498). El segueix Tar
ragona amb el77,34%, Girona 
amb el71,6% i Barcelona amb 
gairebé el70%. 

Els següents noms de la llis
ta fins a completar els quinze 
per Lleida els decidirà l'exe
cutiva nacional, encara que 
també hauran de ser ratificats 
pels afiliats. En cas que rebin 
menys del 50 per cent de su
ports variarà la seua posició a 
la candidatura. 

Barcelona i Girona 
A Barcelona, els candidats 

més votats per acompanyar la 
presidenciable de Junts, Laura 
Borràs, van ser, per aquest or-

dre, el president de la Cambra 
de Comerç, Joan Canadell; la 
vicepresidenta de JxCat Elsa 
Artadi; l'advocat de Carles 
Puigdemont, Jaume Alon
so-Cuevillas; el conseller de 
Polítiques Digitals, Jordi Puig
neró; l'exconseller de Cultu
ra, Lluís Puig; la consellera de 
Presidència, Meritxell Budó; 
el conseller de Territori, Da
mià Calvet; i el vicepresident 
del partit Josep Rius. A Girona 
es va imposar Gemma Geis i a 
Tarragona, Albert Batet. 

ALTRES FORMACIONS 

El Partit Demòcata votarà dijous 
les seues ternes comarcals 
• El Partit Demòcrata (PDe
CAT) votarà les seues ter
nes comarcals per a la llista 
electoral per Lleida del14-F 
dijous, segons van assegurar 
ahir fonts del partit. Val a 
recordar que el número 1 
de la candidatura d'aquesta 
formació a la demarcació és 
el seu portaveu i alcalde de 
Mollerussa, Marc Solsona. 

D'altra banda, Esquerra ja 
ha confeccionat la seua llis
ta, que liderarà la portaveu 
del partit, Marta Vilalta. Es
tarà acompanyada del con
seller Bernat Solé, la tinent 
d'alcalde de Lleida Jordina 
Freixanet i l'edil de Tremp 
Antoni Flores com a núme
ros 2, 3 i 4 (vegeu SEGRE 
d'ahir). 

Segre i Telefón ·ca us conviden 
al webinar 

"'diàlegs 1mB Divendres, 18 de desembre 

0 De 13.00h a 14.00h 

~ segre.com/dlalegs 

SEGRE SEGRE.com [iJ 

TRIBUNALS POLÍTICA 

SEGRE I 
Dilluns, 14de desembre del2020 

Pau Juvillà, a un pas d'anar 
a judici per no retirar 
els llaços de la Paeria 
I LLEIDA I L'exregidor del grup 
municipal Crida-CUP Pau 
Juvillà està a un pas d'asseu
re's al banc dels acusats per 
no retirar llaços grocs a les 
finestres del seu grup a l'ajun
tament durant la campanya 
de les generals. Així ho va 
assenyalar ahir el mateix Ju
villà a través del seu compte 
de Twitter, a l'assenyalar que 
l'Audiència de Lleida havia 
rebutjat el recurs interposat 
contra la interlocutòria del 
Jutjat d'Instrucció 3, que va 
enviar la causa a obertura de 
judici oral el juny passat. 

La jutge va concloure que 
existeixen indicis que podri
en ser constitutius d'un de-

TRIBUNALS 

El TSJC jutja 
avui Bernat 
Solé per 1'1-0 
a Agramunt 
1 LLEIDA I El conseller d'Acció 
Exterior, Bernat Solé, serà 
jutjat avui al Tribunal Su
perior de Justícia de Cata
lunya per la seua actuació 
com a alcalde d'Agramunt 
en l'l-O. La Fiscalia dema
na per a ell una condemna 
d'un any i mig d'inhabili
tació com a càrrec públic i 
24.000 euros de multa per 
un delicte de desobedièn
cia, al considerar que va 
promoure i afavorir la vo
tació suspesa pel Constitu
cional. Segons el Ministeri 
Públic, l'exalcalde d'Agra
munt va óesatendre la pro
hibició del TC d'impedir el 
referèndum i va permetre i 
va col· laborar en la votació 
al municipi. 

licte de desobediència greu 
a l'autoritat o un de desobe
diència per autoritat o fun
cionari públic. Ara, Fiscalia 
i l'acusació particular tenen 
deu dies de termini per for
mular acusació. El candidat 
de la CUP a Lleida per ·al14-
F ja va declarar l'any passat, 
quan va assegurar que "te
nim una ideologia que es 
descriu amb l'estelada i els 
llaços" i va considerar que els 
símbols eren "a la seu d'un 
partit, malgrat ser en un lo
cal municipal". La Fiscalia 
va presentar una querella 
per delicte de desobedièn
cia arran d'una denúncia de 
Ciutadans. 

Detingut a Lleida per 
exhibicionisme 
I LLEIDA I La Urbana va dete
nir ahir un jove de 25 anys 
per exhibicionisme davant 
de menors d'edat. Els fets 
van tenir lloc abans de les 
sis de la tarda, quan una pa
trulla passava per l'avingu
da de Blondel i va ser aler
tada per unes menors que 
van denunciar que el jove 
els havia ensenyat les se
ues parts íntimes. El jove 
va intentar fugir al veure 
els agents, però va acabar 
detingut. 

Tornabous estrena avui 
illes de contenidors 
I TORNABOUS I L'ajuntament de 
Tornabous estrenarà avui 
les illes de contenidors. 
L'alcalde, David Vilaró, va 
dir que es retiraran molts 
contenidors de rebuig i tots 

· s'agruparan amb l'objectiu 
d'afavorir el reciclatge. 
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SEGRE 
Dilluns, 14 de desembre del2020 

Cercle 

Felicitats, bombó! Que hagis passat un feliç dia al costat de tots els que 
t'estimen. 

Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors í teleespectadors de SEGRE í Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafei"na de Lleida TV. 

GUIA I 39 I 

Com participar-hi? Tria la secció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un fa miliar o amic, participa i guanya en concursos ... i fi ns i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva 
publicació, _com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte). 

com 

Foto del lector 

Bones festes. La família Creixeii-Viñé des de l'any 1978 envia la seua felicitació nadaleñca. Enguany 
l'han adaptat per transmetre una mica d'optimisme i esperança, i també la comparteixen amb Cercle. 

Partidpa-hi i guanya: Brindem pel2021! 

Si tens fins a 12 anys, 
envia'ns els teus bons 
desitjos per al2021 en 
forma de dibuix a cercle@ 
segre.com, a e/ del Riu, 6 de 
Lleida o puja' I directament a 
segre. com. 
lndica'ns en el revers del 
dibuix o al mail les teues 
dades personals. 
Tens temps fins al 
23 de desembre. 

Bases i Imatges a segre.com/cercle Amb les meues amigues. La Leyre Ci bota ri té 9 anys i 
estudia al col-legi Valldeflors de Tremp. 

A l'escenari. La Cèlia Comprodí té 9 anys i va al col-legi Joan XXIII de les Borges Blanques. 
Desitja que el2021 puguin continuar gaudint del seu conjunt. 

__ ..::;Enc..::tre tots fem Cercle! Totes les tmatges a SEGRE.com 

SEGRE.com 
#RebobinemEI2020 
En pocs dies acabarem aquest any tan estrany. Al web de 
SEGRE, com cada temporada, fem un repàs de totes les notícies 
més llegides i vistes de l'any, mes a mes. ~s un bon moment 
per recordar totes aquelles informacions i notícies que més ens 
han impactat i que ens serveixen-per fer un cop d'ull enrere. 
Hi veuran notícies, cartes al director, imatges.. i vídeos. I, ben 
aviat, els explicarem una altra sorpresa final. Estiguin atents 
a SEGRE.com! 

NOVETATS EL MÉS VIST 

Al web: 

·Greu un jove de 27 anys al caure de la passa rel-la 
de la plaça Sant Joan de Lleida 

• L'exeducador de Mollerussa acusat accepta 125 anys 
per corrompre 29 menors 

A Facebook: 

·Tres lleidatans, nominats a millor metge especialista 

• Troben mort el jove de Balaguer desaparegut. Es va 
localitzar el seu vehicle al pantà de Sant Llorenç 

ATwitter: 

1 SEGRE.com ·VIDEO I El cantant lleidatà Kelly guanya el concurs 
La Voz. Publiquem el video de l'actuació. 

---
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