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macelles, les Borges Blanques i 
Mollerussa, i dels del CAP de la 
Pobla de Segur, un total de 18.

A l’Atenció Primària del pla 
ho han sol·licitat 447 empleats 

i a la del Pirineu, 41. A més, 94 
sanitaris de l’hospital de Tremp 
també s’han inscrit i se’ls co-
mençarà a vacunar divendres. 
En 21 dies rebran la segona dosi.

Amb l’inici de la campanya 
al personal sanitari, el gerent 
de l’ICS i GSS a Lleida, Ra-
mon Sentís, va afirmar que “la 
vacuna és segura i efectiva” i 
va destacar “la importància 
d’immunitzar els professionals 
perquè puguin desenvolupar 
la seua tasca amb seguretat”. 

En aquest sentit, va agrair als 
sanitaris l’intens treball per la 
pandèmia.

Per la seua part, la metge de 
família del CAP de la Pobla 
Mar Foix va dir haver-se vacu-
nat “per responsabilitat i per 
adquirir la immunitat de grup” 
i perquè crec en la ciència i no 
vull exposar-me al virus”.

El pla inicial del departament 
de Salut era vacunar només a les 
residències, però ha decidit fer-
ho en paral·lel amb els sanitaris 

de Catalunya per “maximitzar” 
la vacunació. En aquest sentit, 
dilluns van arribar 1.650 dosis 
a Lleida i ahir també es van ad-
ministrar en residències d’Arbe-
ca, Almacelles i d’Adesma Sant 
Antoni de Pàdua. 

També es vacunarà en altres 
centres de Puigverd, Juneda, 
Vilanova de la Barca, Lleida 
ciutat, Oliana, la Pobla de Se-
gur, Vielha, Tremp i Bellver, així 
com els sociosanitaris de Tremp 
i de la Seu d’Urgell.

La campanya de vacunació contra la Covid a Lleida s’accelera i dos de cada deu usuaris de les residències ja 
han rebut la primera dosi. A més, ja s’ha vacunat els primers 573 sanitaris d’hospitals i CAP de més de 1.443 
que ho han sol·licitat, amb l’objectiu de demostrar que la vacuna és segura i d’assolir la immunitat de grup.

coronavirus Sanitat

El 20% d’usuaris de residències i 573 
sanitaris de Lleida ja s’han vacunat
Més de 1.440 professionals d’hospitals i Atenció Primària demanen rebre la dosi

m. marquèS
❘ lleiDa ❘ La campanya de vacu-
nació contra la Covid-19 que 
va engegar-se fa una setmana 
avança a bon ritme a Lleida. I 
és que el 20% dels usuaris de 
les residències de les regions 
sanitàries de Lleida i de l’Alt 
Pirineu i Aran ja han rebut la 
primera dosi de la de Pfizer i 
BioNTech: són 939 d’un total de 
4.940 residents, mentre que 590 
dels 8.560 empleats d’aquests 
centres també han estat vacu-
nats, el 7%. A més, de forma pa-
ral·lela, la gerència territorial de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) 
i de Gestió de Serveis Sanitaris 
(GSS) va començar a adminis-
trar la vacuna al seu personal i 
la van rebre 573 sanitaris dels 
hospitals Arnau de Vilanova 
i Santa Maria, i de l’Atenció 
Primària. 

En alguns centres es van for-
mar cues i al Santa Maria es van 
esgotar les dosis disponibles. 
De moment, 1.443 d’uns 5.000 
professionals de la gerència han 
sol·licitat vacunar-se per demos-
trar que la vacuna és segura i 
començar a adquirir immunitat 
de grup.

En concret i segons fonts de 
l’ICS, han rebut la primera dosi 
245 sanitaris dels 628 que l’han 
sol·licitat de l’Arnau; 190 dels 
233 que ho han demanat del 
Santa Maria; 120 dels CAP d’Al-

ics lleiDa

una vacuna Segura
el gerent de l’ics a lleida, 
Ramon sentís, va afirmar 
que la vacuna és segura i va 
agraïr la feina dels sanitaris

ics lleiDa

Personal del caP de les Borges també va rebre ahir la vacuna.

una sanitària del Santa maria rep la seua primera dosi de la vacuna.

ics lleiDa

una sanitària del caP d’almacelles celebra rebre la vacuna.
ics lleiDa

els professionals del caP de la Pobla van ser vacunats.

n El Diari Oficial de la Ge-
neralitat (DOGC) va publicar 
ahir la resolució de les no-
ves restriccions que entren 
demà en vigor i que tindran 
una vigència de deu dies per 
frenar l’expansió de la Co-
vid-10. En els dos caps de 
setmana vinents es tancaran 
tots els comerços no essen-
cials i també entre setmana 
els de més de 400 m² i cen-
tres comercials. Tanmateix, 
el tancament no afecta els 
centres de veterinària, per-

ruqueries, centres d’estètica, 
concessionaris d’automòbils 
i jardineria, que poden estar 
oberts independentment de 
la seua superfície al consi-
derar-se comerç essencial, 
de la mateixa manera que 
supermercats i farmàcies. 
A més, es tornen a restrin-
gir les reunions socials a un 
màxim de sis persones i amb 
dos bombolles de convivèn-
cia, després que per Nadal es 
permetessin trobades d’un 
màxim de deu persones.

noveS meSureS

Centres d’estètica, jardineria i 
concessionaris, comerç essencial
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coronavirus lleida i comarqueS

redacció
❘ lleiDa ❘ Els comerciants van 
mostrar ahir de nou la seua in-
dignació davant les noves mesu-
res de la Generalitat per frenar 
l’auge de contagis. Així, a més 
del confinament municipal a 
partir de demà, els establiments 
no essencials també estan obli-
gats a tancar en cap de setmana. 
De fet, ahir va ser l’últim dia en 
què es van poder fer compres en 
un altre municipi, ja que avui és 
festiu i demà ja entren en vigor 
les restriccions.

Marc Roselló, del grup de 
treball de Foment Tàrrega, 
va qualificar les mesures com 
un “tancament encobert”. Va 
explicar que “afecten aquells 
que hem pres les precaucions 
oportunes: aforament limitat, 
gel hidroalcohòlic i ús obliga-
tori de mascareta”. Roselló va 
dir que veuen la situació amb 
“preocupació” i va afirmar que 
“si les mesures s’allarguen més 
de 10 dies, com és probable que 
així sigui, suposarà un desastre 
total”.

Per la seua part, Àlex Català, 
president de Mollerussa Comer-
cial, va assegurar que “és evi-
dent que el tancament en cap de 
setmana i el confinament muni-
cipal perjudicaran la campanya 
de rebaixes”. No obstant, va dir 
que “esperem almenys poder 
aprofitar els 15 dies que ens 
quedaran una vegada puguem 

El comerç carrega contra 
les noves mesures
Les considera un “tancament encobert” i tem que puguin durar 
més de 10 dies || Estan obligats a tancar en cap de setmana

tornar a obrir”. Va assegurar 
que no “ens queda més remei 
que resignar-nos i pensar que 
en definitiva és un bé col·lectiu”. 
En la mateixa línia es va expres-
sar Montse Roig, presidenta dels 
comerciants de Cervera, que 

va assenyalar que “tancar dos 
dissabtes seguits no és bo, però 
hem d’acceptar-ho atesa la situ-
ació en què ens trobem”. Com a 
contrapartida, va assegurar que 
“hem viscut satisfactòriament 
la campanya de Nadal, que és 
l’important”.

Així mateix, Rosa Ginesta, 
secretària de la Unió de Boti-
guers de la Seu d’Urgell, va afir-
mar que “el Govern globalitza 
les mesures sense pensar que la 
realitat del Pirineu, amb pobles 
petits, no és la mateixa que la 
de Barcelona”. Va apuntar que 

valoracionS
alguns assumeixen                  
les restriccions amb 
resignació però auguren  
un “desastre” si s’allarguen

reaccionS delS comerciantS

«Tancar dos dissabtes 
seguits no és bo 
per al comerç però 
hem d’acceptar-ho 
atesa la situació en 
què ens trobem»
montse roig. cervera

«el tancament de 
cap de setmana 
i el confinament 
municipal perjudicaran 
la campanya de 
les rebaixes»
àlex català. mollerussa

«el Govern globalitza les 
mesures de prevenció 
sanitària sense pensar 
que la realitat del 
Pirineu no és la mateixa 
que la de Barcelona»
rosa ginesta. la seu

esquiadors a Baqueira durant les festes de nadal.

Baqueira

x.r.
❘ lleiDa ❘ Els alcaldes del Sobirà 
i el Jussà van acordar dilluns 
demanar a la Generalitat que 
el confinament sigui comarcal 
i no municipal, tal com es pre-
veu des de demà i durant 10 
dies. Segons van explicar des 
del consell del Sobirà, molts 
veïns necessiten desplaçar-se 
per als serveis bàsics. També 
demanen que la Generalitat 
informi sobre els recursos que 
destinarà a pal·liar l’efecte de 
les mesures als Pallars.

Per la seua part, el president 
de la Federació d’Hostaleria, 
Josep Castellarnau, va asse-
nyalar que “tancaran tots els 
hotels” i va recordar que s’han 
perdut les reserves. El sector 
de l’hostaleria va reclamar 
més compensacions i va as-
senyalar que el Pirineu “veu 
amb indignació com amb una 
temporada de neu excel·lent 
tot se’n va en orris”. Va de-
manar “accions més precises 
per combinar l’activitat eco-
nòmica amb la lluita contra la 
pandèmia”. El president de la 

Federació de Turisme Rural, 
Jaume Ramon, va assenyalar 
que s’han anul·lat les reserves. 
Quant a la campanya de Na-
dal, el Patronat de Turisme de 
la Diputació va fer un balanç 
“satisfactori”, amb ocupacions 
de fins al 85% per Cap d’Any 
en establiments pròxims a pis-
tes. La vicepresidenta, Rosa 
Pujol, va compartir la preocu-

pació del sector davant les no-
ves mesures. En aquesta línia, 
Baqueira va dir que continua-
rà oberta, però des de dilluns 
només estarà operatiu el sec-
tor de Baqueira amb 33 pis-
tes. Quan s’aixequin les noves 
mesures estudiaran reobrir. 
Tavascan obrirà, així com Boí 
Taüll, Espot i Port Ainé.

Els Pallars reclamen 
que el confinament 
sigui comarcal
Hotels abocats al tancament i Baqueira 
seguirà oberta, però amb menys pistes

l’esport català estudia 
demandar el Govern
❘ Barcelona ❘ L’esport català 
tornarà a acudir a la Justícia 
per recórrer un decret de la 
Generalitat. La UFEC, que 
agrupa les federacions espor-
tives, i ADECAF, la patronal 
del fitnes a Catalunya, prepa-
ren sengles demandes contra 
la resolució de l’Executiu de 
clausurar per quarta vegada 
els equipaments esportius. 
“És una condemna a mort. 
Ens farà tornar als índexs de 
pràctica esportiva dels anys 
80.” Així van reaccionar les 

dos agrupacions, que torna-
ran a recórrer als tribunals la 
decisió del Govern.

Les reaccions d’indignació 
van continuar ahir en l’esport. 
El gimnàs Centre Esportiu 
Sant Jordi de Tàrrega va en-
viar un comunicat en al·lusió 
al Govern en el qual es podia 
llegir: “Havíem fet una car-
ta als Reis Mags i no era la 
resposta que esperàvem. De 
veritat creieu que tancar les 
instal·lacions esportives és el 
millor?”

patronat de turiSme
Balanç positiu de la 
campanya de nadal i cap 
d’any, amb ocupacions  
de fins al 85%
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Des de l’inici de la pandèmia

dadeS de la covid-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
lleida

CAsos                                                            27.521
Morts                                                             596**

eSpanya

CAsos                                              1.982.544
Morts                                                          51.430

catalunya

CAsos                                                       410.194
Morts                                                           17.320

món

CAsos                                          86.093.941
Morts                                              1.862.126

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

lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu

26/12-01/01 421 935 1,20 1,20 352,53 777,31 937 328 8,51 13,39

19/12-25/12 362 908 1,14 1,09 318,23 841,24 000 000 5,38 8,63

12/12-18/12 354 1.163 1,33 1,77 277,94 672,70 000 000 4,28 6,54
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus (***) Dades de vacunació a dia 1 de gener

CAsos ConfirMAts AMb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfunCions

Font: Departament de Salut

(**) 604 segons l’estadística d’aQuaS

x.r. / m.m.c.
❘ lleiDa ❘ Només 4 residències de 
Lleida tenen brots de Covid i 
són roges. Dos es troben a la 
regió sanitària de Lleida, 1 a la 
del Pirineu i una altra a Solso-
na (Catalunya Central), segons 
dades de Salut. Això suposa un 
descens de més de la meitat res-
pecte a mitjans de desembre, 
quan 11 centres eren rojos. Ai-
xí mateix, gairebé el 89% dels 
geriàtrics del pla, Pirineu i Sol-
sonès (79 d’un total de 89) es-
tan lliures de Covid i són verds, 
mentre que 6 són taronges (amb 
positius, però sota control, i el 
centre està sectoritzat).

A la residència de Solsona els 

positius són ja 66: 50 usuaris (1 
més que dilluns) i 16 treballa-
dors (2 més). 

Dilluns es va activar una 
sol·licitud per buscar auxiliars 
de geriatria a través de l’equip 
d’intervenció ràpida i s’oferirà 
allotjament als empleats. També 
dilluns van visitar la residèn-
cia els Bombers, Salut Pública 
i Atenció Primària, es va com-
provar la sectorització i es va 
acordar que la desinfecció es 
durà a terme més endavant. 

En aquest centre hi ha hagut 
tres morts després de la detecció 
del brot. 

Les xifres més dramàtiques 
en aquest sentit es van registrar 
a la residència de Tremp, amb 

els bombers van anar dilluns a la residència de gent gran de Solsona.

el rei melcior vacunant-se a la residència d’adesma.

bomberS

aDeSma

Les residències amb brots baixen a la meitat en 
un mes i sols n’hi ha 4 a les comarques de Lleida
Els ingressats per Covid al pla pugen un 25% des del pont de desembre, amb 156, i els crítics un 44%, 
amb 13 || Malalts a Urgències de l’Arnau de Vilanova reporten més de 20 contactes en 48 hores

SolSona
al geriàtric de Solsona, els 
casos ja ascendeixen a 66, 
dels quals 50 corresponen  
a usuaris i 16, a empleats

coronavirus Sanitat

61 defuncions, i on les vacunes 
s’administraran demà. D’altra 
banda, la pressió assistencial per 
la Covid continua augmentant 
i a Lleida ja hi ha 156 hospita-
litzats, un 25% més que des del 
pont de desembre, quan eren 
125. A més, hi ha un 44% més 
a l’UCI, fins a 13, mentre que el 
7 de desembre eren 9. 

El metge d’Urgències de l’Ar-
nau de Vilanova Oriol Yugue-
ro va explicar que “després del 
pont de desembre ja vam notar 
un increment i ara venen molts 
malalts després de festes”. Va 
dir que alguns van reportar més 
de 20 contactes en 48 hores i 
que l’edat dels més greus és d’en-
tre 60 i 70 anys.

Els reis Mags            
també visiten                  
els geriàtrics

Moren dos persones i 
tornen a disparar-se 
les xifres al Pirineu

n Melcior, Gaspar i Baltasar 
també han visitat aquests úl-
tims dies algunes residènci-
es de més a Lleida (vegeu les 
pàgines 26 a 29). Aquest va 
ser el cas dels dos geriàtrics 
que Adesma té a la capital 
del Segrià, el del barri de la 
Bordeta i el de Sant Anto-
ni de Pàdua, els usuaris dels 
quals van rebre els tres Reis 
Mags. En aquest últim, Mel-
cior va rebre la vacuna con-
tra el coronavirus.

n El departament de Salut va 
notificar ahir un mort per Covid 
a la regió sanitària de Lleida i 
un altre a la del Pirineu, mentre 
que va registrar 129 contagis 
més al pla i 40 a les comarques 
de muntanya. Precisament, els 
indicadors en aquesta zona han 
tornat a disparar-se i el risc de 
rebrot va sumar 121 punts, amb 
935, mentre que la velocitat de 
contagi (Rt) va passar del 0,99 
a un 1,21. En canvi, les taxes 
van baixar lleument a Ponent, 
amb un rebrot de 421 punts (15 
menys) i una Rt d’1,20, una cen-
tèsima menys.

leS clauS

residències amb brots
z a lleida hi ha 4 residències 
amb brots. Dos a la regió sani-
tària del pla, 1 a la del pirineu 
i aran i una altra a Solsona. 
aquestes tenen l’etiqueta roja i 
són menys de la meitat que les 
que hi havia el 16 de desembre.

sense positius de Covid
z un total de 79 centres no te-
nen actualment casos de Covid 
i són verds. n’hi ha 65 a la regió 
sanitària de lleida, 13 a la del 
pirineu i 1 al Solsonès. Suposen 
gairebé el 89% de les residènci-
es de la demarcació.

Amb casos, però sota control
z D’altra banda, només 6 resi-
dències de lleida, totes a les 
comarques del pla, tenen posi-
tius, però estan sota control, i el 
centre està sectoritzat.
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Els Mossos adverteixen d’estafes  
amb falses vacunes a gent gran.

p.12

Un edifici en construcció a la ciutat de Lleida.

MaitE Monné

S.e.
❘ llEiDa ❘ Lleida va registrar en els 
nou primers mesos del 2020 un 
descens del 49,2% en el nombre 
d’habitatges iniciats, la caigu-
da més acusada de les quatre 
províncies catalanes i molt per 
sobre de la mitjana catalana, 
d’un 16,3%, segons l’Associa-
ció de Promotors de Catalunya. 
En concret, entre el gener i el 
setembre de l’any passat va co-
mençar la construcció de 255 
pisos (93 el primer, 99 el segon 
i 63 el tercer) davant dels 502 
en els mateixos mesos del 2019. 
A la capital van ser 120, davant 
dels 237 de l’any anterior. Cal 
tenir en compte que bona part 
de l’any 2020 ha estat afectat 
per la pademia de coronavirus. 
La disminució a la província de 
Tarragona va ser del 34,%, del 
16% a Barcelona (a la capital, 
del 100,3%) i del 15,6% a Gi-
rona. En canvi, el nombre d’ha-
bitatges finalitzats a la provín-
cia, 483, suposa un augment un 
49,1% respecte als 324 del 2019, 
el segon índex més alt després 
de Tarragona, amb un 101%.

Quant a les vendes, el balanç 
dels promotors determina que 
en els primers nou mesos del 
2020 van baixar una mitjana 
del 17% a la demarcació de 
Lleida. Per tipologia, hi va ha-
ver 437 vendes de pisos d’obra 
nova, la qual cosa significa un 
24,7% menys que en el mateix 
període de l’any anterior, quan 
n’hi va haver 580. A la capital 
van ser 233, un 27,9% menys 
(323). Les de segona mà van ser 
moltes més, 1.986, però també 

La construcció de pisos baixa un 49% 
entre el gener i el setembre del 2020
A la província de Lleida i respecte al mateix període del 2019, segons l’Associació 
de Promotors || La venda d’obra nova cau un 24% i un 15% la de segona mà

construcció balanç

representen una disminució, en 
aquest cas del 15,3% (2.344). A 
la ciutat de Lleida s’ha passat de 
726 a 587 (-19,1%). Així mateix, 
segons la consultora Gesvalt el 
preu de l’habitatge en el quart 
trimestre de l’any 2020 va bai-
xar un 0,1% a la província de 
Lleida respecte al mateix perí-
ode de l’any passat. La mitjana 
catalana és del 0,2%. El del llo-
guer va caure un 4,8%, davant 
de la de Barcelona (-3,1%). A 
Tarragona i Girona van pujar 
un 2,6% i un 1,5%.

❘ barcElona ❘ La família Gallar-
do, propietària dels laboratoris 
Almirall i que posseeix una de 
les grans fortunes de Catalunya 
i Espanya, ha arribat a un acord 
per comprar a Criteria Caixa el 
20% que tenia al Grup Vithas, 
el segon grup hospitalari més 
gran a Espanya i que compta 
amb una clínica a Lleida. 

A través de Goodgrower, la 
societat patrimonial familiar, els 
Gallardo van assolir un acord 
amb l’inversor de la Fundació 
bancària La Caixa a finals del 

2020, tal com van indicar fonts 
financeres a elEconomista, 
per un import que no ha estat 
revelat.

Serrells pendents
Segons el rotatiu digital, 

l’operació està pendent d’acon-
seguir les aprovacions regulatò-
ries necessàries per poder tan-
car-se i que podria assolir-se 
en el primer trimestre d’aquest 
any. La venda del 20% de Vit-
has s’emmarca dins del procés 
de rotació d’actius de Criteria i 

suposarà el control absolut per 
part de la família Gallardo de 
la totalitat del grup hospitalari.

Goodgrowe, fundada el 2008, 
és la societat a través de la qual 
gestionen i centren els negocis 

de la cura de la salut la famí-
lia Gallardo i el seu objectiu és 
aportar “capital intel·ligent” a 
companyies amb una visió a 
llarg termini i un enfocament 
innovador, creant valor per a 
pacients, ocupats i inversors.

La família Gallardo es va 
plantejar a mitjans del 2019 
una operació de fusió amb HM 
Hospitales per avançar en la 
consolidació del sector, però la 
falta d’acord sobre la gestió de 
la futura companyia va cancel-
lar l’acord.

la propietària d’almirall compra el 20% de Vithas
economia sanitat

permiSoS
l’operació, l’import de la 
qual es desconeix, depèn 
dels permisos regulatoris 
segons ‘elEconomista’

La família Gallardo, una de les grans fortunes de Catalunya, adquireix la part de La Caixa

Setanta nínxols 
nous per al 
cementiri

urbanisme

❘ llEiDa ❘ La Paeria ha adjudi-
cat la construcció de setan-
ta nous nínxols al departa-
ment de Santa Cecília del 
cementiri a l’empresa Uni-
versal Construcciones y 
Colonciones, per un import 
de 79.155,14 euros. A la lici-
tació es van presentar cinc 
empreses en total. Aquests 
seran els primers nínxols que 
s’edificaran al cementiri (al 
marge dels nínxols capella) 
en més de tres anys, ja que 
els últims van ser 48 que es 
van construir el 2017 al de-
partament de Nostra Senyora 
de Montserrat.

La Paeria paga 
desplaçaments  
a temporers

serveis

❘ llEiDa ❘ L’ajuntament va pa-
gar a una agència de viatges 
1.500 euros en bitllets per al 
desplaçament de temporers 
a altres punts de l’Estat. Es 
tracta de persones que es van 
acollir al dispositiu d’atenció 
a temporers i no disposaven 
de recursos econòmics per 
pagar el retorn als seus llocs 
d’origen o de residència ha-
bitual, o bé cap a una altra 
zona en què van acreditar 
que tenien possibilitats de 
treballar. El grup munici-
pal del PSC va preguntar, 
en l’últim ple, sobre aquesta 
despesa.

Manteniment  
de zones verdes 
de Gardeny

parc científic

❘ llEiDa ❘ El parc científic i 
tecnològic agroalimentari 
de Gardeny ha contractat la 
fundació privada Ilersis per a 
la conservació, manteniment 
i reposició dels elements de 
jardineria de les zones verdes 
i viàries. 

L’import d’adjudicació és 
de 80.150 euros i la durada 
prevista del contracte és de 
tres anys. Una vegada finalit-
zi aquest termini, el parc pot 
prorrogar el contracte per un 
màxim d’una anualitat més, 
sense que la durada total, in-
closa la pròrroga, superi els 
quatre anys.

LeS cLaUS

Per comarques. El percentatge de pisos que es van començar 
a construir entre el gener i el setembre del 2020 va augmentar 
un 300% a l’Alta Ribagorça (de 2 a 8), un 85% a Aran, un 40% al 
Pallars Jussà, un 20% al Solsonès i un 8,3% a la Noguera, però 
va caure un 83,3% a l’Alt Urgell; un 60% a l’Urgell; un 49,4% al 
Segrià; un 33,3% al Pallars Sobirà, i un 14,3% al Pla d’Urgell. A la 
Segarra l’índex no varia

Capital. A la ciutat de Lleida, es va iniciar la construcció de 120 
habitatges, davant dels 237 dels primers nous mesos del 2019, 
xifra que suposa un descens del 49,4%.
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14 comarques Segre 
Dimecres, 6 de gener del 2021

Quatre condemnats per una 
brutal pallissa a Rocallaura
Va passar l’any 2016 a la festa major || Fins a 3 anys i mig de 
presó i indemnització per a la víctima, de Miralcamp

tribunals sentència

l. garcía
❘ lleiDa ❘ L’Audiència de Lleida 
ha condemnat quatre acusats 
de clavar una brutal pallissa 
a un jove de 27 anys de Miral-
camp durant les festes majors 
de Rocallaura, a la comarca de 
l’Urgell, l’any 2016. El tribu-
nal accepta el recurs presen-
tat per dos dels condemnats 
contra la sentència de primera 
instància del jutjat Penal 1 de 
Lleida i rebaixa la pena impo-
sada a dos d’ells, que passa de 
dos a un any de presó per un 
delicte de lesions agreujades. 
Així mateix, a un altre acu-
sat el condemna a dos anys de 
presó pel mateix delicte, i a un 
tercer li imposa tres anys i sis 
mesos de presó per un agreu-
jant de reincidència.

Segons la sentència, que 
encara no és ferma, els fets 
van tenir lloc la matinada del 
7 d’agost del 2016, quan en 
el transcurs d’una discussió 
un dels acusats va clavar un 
cop a la cara amb una botella 

a la víctima mentre un altre 
acusat el colpejava i els altres 
dos el subjectaven per evitar 
que es defensés. La víctima va 
caure a terra a causa dels cops, 
impactant-li el cap contra una 
reixeta metàl·lica d’una clave-

guera. A més, dos dels con-
demnats subjectaven un amic 
de la víctima per evitar que 
pogués defensar-lo, segons la 
sentència.

L’Audiència de Lleida ac-
cepta rebaixar la pena impo-
sada a dos dels acusats al con-
siderar que van ser còmplices 
però no autors de l’agressió, 
per la qual cosa redueix de dos 
a un any la condemna de pre-
só. En canvi, rebutja el recurs 
presentat per l’investigat que 
ha rebut més condemna, tres 
anys i sis mesos, al considerar 
provada la seua participació 
en els fets. A part de la pena 
de presó, els processats hau-
ran d’indemnitzar la víctima 
amb 28.946 euros, depenent 
del grau de la seua participa-
ció en l’agressió. 

L’Audiència també conside-
ra que es va tractar d’un delic-
te de lesions amb ús d’instru-
ment perillós, ja que la vícti-
ma va ser colpejada amb una 
botella de vidre.

leS clauS

Festa major
z els fets van tenir lloc a les 
festes majors de Rocallaura, 
a l’Urgell, l’agost del 2016. 
la víctima va ser colpejada 
a la cara amb una botella de 
vidre.

Reincidència
z  Un dels acusats ha estat 
condemnat a 3 anys i mig, 
la més alta dels quatre, per 
reincidència en aquest tipus 
de delictes. a un altre, penat 
amb 2 anys, se li apliquen els 
atenuants d’alteració psíquica 
i reparació del dany.

Totes les capitals de Lleida sota zero  
i cadenes a la Bonaigua per la neu

temporal fred

maría molina
❘ lleiDa ❘ Totes les capitals de co-
marca tornaran a estar avui 
sota zero, igual que ahir, i les 
mínimes oscil·laran entre els 
10 graus negatius de Vielha, 
a Aran, i els 4 sota zero de 
Lleida ciutat, segons el Ser-
vei Meteorològic de Catalu-
nya (SMC). Durant la jornada 
d’ahir les temperatures van 
arribar als 14 graus sota zero 

a Boí Taüll, a 2.400 metres, i 
als 13,5 negatius a Certascan. 
A la Pobla de Segur van arri-
bar als 9 graus negatius i van 
aparèixer caramells a les vo-
res del Flamisell. Les nevades 
de dilluns a les comarques de 
muntanya, en especial Aran i 
el Pallars Sobirà, van deixar 
fins a 10 centímetres de neu 
nova en zones urbanes, mal-
grat que als cims els gruixos 

ja arriben als 90 centímetres 
en punts com Tavascan i 80 
a Baqueira. De fet, la neu i el 
gel van obligar a circular ahir 
amb cadenes per la C-28 al 
port de la Bonaigua i a la C-
142b a l’accés al pla de Beret. 
Les comarques de Lleida es-
tan fent provisió de potassa 
en previsió de la nevada que 
dijous pot afectar les poblaci-
ons del pla.

estalactites al curs del riu Flamisell, a la Pobla de Segur, on es van registrar 9 graus sota zero.

xavieR salvat

Ferit en una col·lisió a l’autovia a Golmés
❘ golmés ❘ Una persona va resultar ahir ferida en una col·lisió 
entre dos furgonetes a l’autovia A-2 a Golmés. L’accident 
va tenir lloc a les 5.30 hores en aquesta via en direcció a 
Lleida. Segons els Bombers, una persona va resultar ferida 
de caràcter lleu. Trànsit va haver de tallar un dels carrils. Hi 
va haver molt poca afectació en la circulació.

Incendi de xemeneia en una casa de Bagergue
❘ naUt aRan ❘ Els Pompièrs d’Aran van treballar ahir en l’extinció 
d’un incendi que va afectar una xemeneia en un habitatge 
de Bagergue, al terme municipal de Naut Aran. També es 
van registrar ahir altres petits incendis a Ponent, com un de 
vegetació a l’N-II a Sidamon i un altre d’un matalàs a la via 
pública a Camarasa.

Almacelles estrena el dia 11 el bus exprés amb Lleida
❘ almacelles ❘ El bus exprés d’Almacelles es posarà en marxa 
el dia 11 d’aquest mes i serà la cinquena línia que funciona 
a Lleida juntament amb les d’Alcarràs, Alfarràs, Alpicat i 
Cervera. Tindrà 14 expedicions en cada sentit i formarà 
part del sistema d’integració tarifària de Lleida. Segons 
l’ajuntament, el 2019 150.000 viatgers van fer aquesta ruta.

Avaria a la xarxa d’aigua de boca de Solsona
❘ solsona ❘ Una avaria en una canonada de la xarxa d’aigua de 
Solsona va deixar dilluns sense subministrament bona part 
del sector oest del municipi. Els operaris municipals van tre-
ballar des de dilluns i van reparar la ruptura ahir a la tarda.

App sobre productes de l’Alt Urgell i la Cerdanya
❘ la seU ❘ El Consorci GAL (Grup d’Actuació Local) Alt Urgell- 
Cerdanya va presentar ahir La Piriteca, una aplicació de 
mòbil que pretén incentivar l’ús de productes locals d’aquestes 
comarques. L’app informa dels establiments en els quals es 
pot trobar productes de proximitat.
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