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CORONAVIRUS ~~ ENSENYAMENT 

Educadó sois ha donat 15.510 deis 
300~000 dispositius pera alumnes 
Entre ordinadors, tauletes i connectors a internet per a les classes si hi ha un 
confinament 11 Previstos per abans de Nadal, ara diu que arribaran al mar~ 

AGENCIES/REDACCIÓ 
1 BARCELONA 1 El departament 
d'Educació només ha entregat 
15.510 deis 300.000 disposi
tius entre ordinadors, tauletes 
i connectors a internet previs
tos per als alumnes de tercer i 
quart d'ESO, Batxillerat i FP 
per abans de Nadal. La secre
taria general d'Educació, Núria 
Cuenca, va apuntar que es trac
ta d'un projecte "complex" i que 
hi ha problemes de fabricació i 
logístics. Tanmateix, preveu que 
el repartiment estigui enllestit 
quan acabi el segon trimestre, 
el26 de mar~. Va puntualitzar 
que falten els 30.000 compro
mesas per l'Estat, ja que va 

EL DOBLE DE CONFINATS 

A Lleida s'han doblat 
els grups i les persones 
confinades, amb 68 classes 
i 1.638 alumnes i docents 

afirmar que porten més retard 
i podrien no arribar fins a fi
nals de curs. D'altra banda, deis 
72.300 dispositius previstos per 
als docents, se n'han repartit la 
meitat, així com totes les 45.000 
connectivitats. 

La secretaria va dir que a 
l'escassetat de dispositius s'hi 
sumara el fet que entre que es 
rep el portatil i es prepara per 
al seu ús també passa un perío
de de temps. No obstant, Cuen
ca va garantir que es posaran 
"tots els esfor~os" per acabar 
el repartiment perqué tots els 
alumnes en tinguin un en cas 
d'un confinament domiciliari 
perla Covid. 

També va explicar que s'estan 
elaborant unes instruccions per 
"aclarir" en quins casos pro
cedeix l'educació domiciliaria, 
ja que hi ha alumnes amb una 
malaltia determinada que ana-

UNIVERSITAT 

lmatge del grup de Psicologia que va fer un examen al gimnas de la seua facultat. 

Examen al gimnas per mantenir la distancia 
• La necessitat de mantenir 
la distancia de seguretat entre 
els alumnes ha motivat que 
alguns dels grups més nom
brosos de Ciencies de l'Edu
cació hagin de fer els examens 
presencials en llocs habili
tats especialment per a aixo, 

ven als centres, pero que ara un 
informe medie "aconsella" que 
no ho facin perla Covid. Tam
bé s'inclouran els alumnes que 
conviuen amb persones de risc 
davant del coronavirus. 

D'altra banda, s'han doblat el 
nombre de grups i persones con
finarles en els centres de Lleida 
respecte a divendres i ara són 68 
classes i 1.638 persones ai1lades 
per la Covid. 

com el gimnas de la facultat. 
Aquest va ser el cas ahir a la 
tarda d'un grup d'alumnes de 
Psicología. 

De fet, la facultat java uti
litzar el gimnas i altres re
cintes com a aules durant les 
primeres setmanes de curs, 

quan les classes eren presen
cials. Tanmateix, a partir de 
!'octubre van passar a ser ín
tegrament a distancia, dins de 
les mesurades adoptarles per 
Salut amb l'objectiu d'intentar 
frenar l'augment dels contagis 
de coronavirus. 

DADES 

DE MAR~ 

ts la nova data fixada per Educa
ció per entregar tots els disposi
tius als alumnes. 

1 
CONFINATS 

Entre alumnes, docents i perso
nal de centres educatius de Llei
da, a més de 68 grups. 

Només 565 positius 
de les 32.892 PCR 
als professionals 
deis centres 
• Un total de 565 docents 
i altres professionals edu
catius han donat positiu 
en les 32.892 proves PCR 
fetes en el marc del cri
bratge massiu amb auto
mostra que va comen~ar 
dilluns passat, la qual cosa 
implica un 1,7%. Les pro
ves realitzades suposen el 
23% de les 170.000 pre
vistes. La secretaria ge
neral d'Educació, Núria 
Cuenca, va explicar que 
les proves estan fent aflo
rar positius asimptomatics 
i aixo es trasllada a l'afec
tació de la pandemia en 
els centres. Cuenca pre
veu que positius i confi
nats mantinguin la pujada 
"bastant vertical" durant 
dos setmanes a causa de 
la situació de la Covid en 
la població, per passar 
després a estabilitzar-se 

VENTILACIÓ 

Educació afirma 
que no cal aplicar 
més mesures 
que les vigents 

i adequar-se a l'evolució 
que hi hagi a la comunitat. 
"Sigui quin sigui el nivell 
de la pandemia en la so
cietat, mantindrem les es
coles obertes", va afirmar. 
D'altra banda, va explicar 
que entre 15 i 20 centres 
els han fet arribar consul
tes sobre la ventilació en 
els centres i, a més, va dir 
que, ara com ara, no ha 
estat necessari implemen
tar mesures addicionals de 
ventilació que vagin més 
enlla de la natural. D'al
tra banda, 94 de les 157 
persones que no es van 
presentar al segon exa
men de les oposicions fa 
dos caps de setmana han 
acreditat motius que els 
permetran examinar-se 
més endavant. 

Escoles reclamen 
mascaretes pera 
alumnes sords 

Suporta 1.19211eidatans 
en procés de dol o mort 

1 BARCELONA 1 Els centres edu
catius amb alumnes amb de
ficiencies auditives reclamen 
les 64.000 masca retes trans
parents que va prometre el 
departament d'Educació,... 
després que amb el comen
~ament del segon trimestre 
només hagin rebut unitats 
per a una part del professo
rat entre logopedes i docents. 
També es queixen del mateix 
des deis serveis d'educació 
per a alumnes amb necessi
tats especials. lmatge d'un psicoleg amb una pacient durant la pandemia. 

1 LLEIDA 1 Un total de 1.192 llei
datans en processos de fi 
nal de vida o de dol han estat 
acompanyats emocionalment 
i espiritualment perla Funda
ció La Caixa alllarg del 2020 
a causa de la pandemia. Con
cretament, l'equip d'Atenció 
Psicosocial DomusVi de Lleida 
(EAPS Lleida) ha ates 538 pa
cients i 654 familiars del socio
sanitari Jaume Nadal Meroles, 
els hospitals Santa Maria i de 
Tremp, o directament als seus 

domicilis. 1 és que la Covid-19 
"ha fet visible !'impacte de la 
mort i la necessitat d'un acom
panyament integral, huma i ca
lid" cap a aquestes persones que 
es troben al final de la vida i 
els seus familiars, assenyala la 
Fundació en un comunicat. A 
més, afegeix que els serveis deis 
professionais "han estat més sol
licitats que mai en entorns hos
pitalaris". Des del2009, ha ates 
5.330 pacients-i 6.928 familiars 
a Lleida. 
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Gairebé la meitat deis municipis 
de leida, amb un alt risc de rebrot 
Entre els quals tates les capitals, i 33 multipliquen per deu elllindar de risc elevat 
H. C./R.R. 
1 LLEIDA 1 Cent cinc municipis de 
Lleida tenep un alt risc de re
brot. Aquesta xifra suposa un 
45% deis 231 que conformen 
la província. Així es despren 
de les últimes dades del depar
tament de Salut. Entre aquests 
hi ha la ciutat de Lleida i totes 
les capítals de comarca lleidata
nes, aíxí com 33 localitats amb 
un índex superior als mil punts, 
deu vega des més que els cent, a 
partir deis quals el risc es con
sidera elevat. 

Entre aquests últims destaca 
les Borges Blanques, amb 4.713 
punts. L'ajuntament manté clau
surats des de la setmana pas
sada els equipaments munici
pals, igual com han fet altres 
ajuntaments amb índexs epi
demiologics alts (vegeu el des
glossament). També superen els 
mil punts altres capitals, com 
ara Vielha (1.624), Sort (1.453) 
í Solsona (3.116). Altres muni
cipis lleidatans registren índexs 
de risc encara més alts. El de 
Tornabous és de 4.712 punts; el 
d'Alfés, de 5.594, i la Fuliola ha 
assolit els 6.885. Lladurs se situa 
als 4.884 punts, mentre que a 
Clariana de Cardener aquest 
indicador arriba als 6.043. 

lota la província amb risc alt 
Totes les comarques de Lleida 

presenten un alt risc de rebrot, 
de la mateixa manera que la 
resta de Catalunya, sense ex
cepcions. Tanmateix, el Sol
sones, amb 2.908 punts, i les 

Una fleca de Tornabous prepara el pa que repartira a domicili. 

Garrigues, amb 2.469, presen
ten els índexs més alts de Llei
da i de tot el territori catala. A 
la Val d'Aran és de 1.116, i al 
Pallars Sobira, de 1.035. A la 
resta de Catalunya, només les 
comarques de l'Alt Penedes i el 
Montsia superen els mil punts. 
En l'extrem oposat, els 122 
punts de !'Alta Ribagor~a i els 
158 del Pallars Sobira són els 
índexs més baixos de Lleida i de 
tot Catalunya, amb prou feines 
per sobre delllindar deis cent 
punts. 

Tornabous i la Fuliola reactiven 
les seues xarxes de voluntariat 
• Arran deis 15 positius per 
Covid en menys de deu dies, 
l'ajuntament de Tornabous ha 
pres mesures per facilitar que 
els ve'ins surtin de casa només 
en cas de necessitat. Ha reac
tivat la xarxa de voluntaris 
per repartir articles que els 
comer~;os no porten a domi
cili (molts sí que ho fan) i ha 

entregat a les cases octavetes 
amb.els horaris i telefons de 
les botigues. L'escola i la Llar 
d'lnfants de Tornabous estan 
tancades i reobriran el dia 
25. Perla seua part, la Fuliola 
també ha reactivat l'equip de 
voluntaris. Si un veí confinat 
requereix la seua ajuda ha de 
trucar a l'ajuntament. 

DADES DE LA COVID-19 

Evoludó a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 

Les defuncions al 
geriatric de Solsona 
ja s'eleven a 21 
1 SOLSONA 1 Un altre mort eleva 
a 21les defuncions pel brot 
de Covid de la residencia 
geriatrica de Solsona, on ahir 
es va dura terme un nou cri
bratge massiu. Una dotzena 
de treballadors que estaven 
de baixa ja s'han reincorpo
rat. D'altra banda, els casos a 
la residencia de Malda s'ele
ven a 7 usuaris i 3 treballa
dors, segons Salut, després 
dels resultats del cribratge de 
divendres. Altres fonts situen 
els usuaris afectats en 10. 

Condemnen una agressió 
verbal a una metge 
1 ORGANYA 1 L'ajuntament d'Or
ganya ha condemnat una 
agressió verbal a una doc
tora del CAP de la població. 
Aquesta havia denunciat que 
la va rebre de ve'ins que "no 
volen fer la quarantena" des
prés d'haver estat contactes 
estrets d'un pacient positiu 
per Covid-19. La sanitaria va 
lamentar "l'esgotament emo
cional i l'estres" que genera 
la crisi sanitaria i va advertir 
que sera encara més "difícil 
de superar" si hi ha agressi
ons, informa C. S. 

Pla pera la reactivació 
economica de I'Urgell 
1 TARREGA 1 El Consell de l'Ur
gell elabora un pla per a la 
reactivació socioeconomica 
de la comarca per paHiar els 
perjudicis de la Covid-19. 
L'ens comarcal ha obtingut 
subvencions per a la contrac
tació de personal per comple
tar aquest pla. 

Salut destaca la bona 
evolució del Pirineu, i al 
pla, record d'ingressats 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA 1 1 

1.149 

INGRESSOS HOr PITALARIS 1 ~ DEFUNCIONS 

M. MARQU~S pitalaria continuara creixent 
1 LLEIDAI El coordinador de la Co- i superara el pie de la segona 
vid a Catalunya, Jacobo Men- onada d'octubre. 
dioroz, va afirmar ahir que Precisament, la regió sanita
l'evolució de }'actual onada de ria de Lleida té el número d'in
coronavirus "és favorable" a la gressats per Covid més alt des 
regió sanitaria de l'Alt Pirineu i de la primera onada, quan es 
Aran, mentre que a la de Lleida va arribar als 281 hospitalit
és "estable". En concret, el risc zats. Ahir eren 202, amb 8 més, 
de rebrot continua baixant a les mentre que durant el brot del 
dos zones i al Pirineu ho va fer Segria del juliolla xifra record 
en 81 punts, fins als 517, i al pla va ser de 186, i a }'octubre, de 
en 41, fins als 572, mentre que la 192. Deis poc més de 200 d'ac
velocitat de contagi va decréixer tuals, 77 són a !'hospital Arnau 
en centesimes en les dos regions de Vilanova -13 a l'UCI, 43 al 
(vegeu la grafica). A més, Salut Santa Maria -7 a l'UCI- i 82 en 
també va registrar 164 casos -"tentres privats, un dels quals en 
més de Covid, 131 a Ponent i estat crític. Al Pirineu, hi ha 17 
33 a les comarques de munta- hospitalitzats, dos menys. Així 
nya. Sobre aixo, Mendioroz va mateix, aquesta regió sanita
destacar que a totCatalunya "es ria va registrar un mort més per 
comen~a a veure una lleugera Covid, i ha arribat a un total de 
disminució de contagis", pero 132 morts des del comen~ament 
va alertar que la pressió hos- de la pandemia. 

1.030 1.026 122 126 
108 

13 14 

11 

25/12-31/12 01/0Hl7/01 08/01-14/01 25/12·31/12 01 /01-07/01 08/01-14/01 25112·31/ 12 01/12-07/01 08/01·14/01 

DATA RISC DE REBROT RJI'' INCIDENCIA ACUMULADA VACUNATS PRIMERA % PCR/TA POSITIVES EN 14DIES DO SI . . . . . . .. . . , . . . .. . . 
08/01-14/01 572 517 1,20 0,90 485,37 569,54 5.369 911 8,13 8,52 
01/01-07/01 476 853 1,14 1.20 427,94 703,21 2.998 470 11,57 10,73 

25/12-31/12 478 862 1,26 1,02 380,57 836,88 937 329 8,45 13,74 
(1) Taxa de reproducció efectiva del virus. font: Departament de Salut 

Des del comen~ament de la pandemia 
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS 29.798 CASOS 458.437 CASOS 2.336.451 CASOS 95.364.173 
MORTS 62112) MORTS 18.141 MORTS 53.769 MORTS 035.605 
VACUNAJSUl 80 . VACUNATSill 145 VACUNATSill 2.315 (2) 629 segons !'estadística d'AQuAS 

(3) Ambla segona dosi 
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COMADQ JUES Detingut per violar una anc!ana a El nou hospital de la Seu sera al .N l'entrar a casa seua a Tamant. costat del pare de bombers. 
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TRANSPORT PÚBLIC 

Fe o.carrils inicia la compra de quatre trens 
per a la línia de Manresa per 65 milions 
Anuncia la subhasta per construir-los i la gestió durant quinze anys a !'espera de l'acord del Govern 11 

Estaran el2024, quan !'empresa de la Generalitat assumira el personal i el servei ferroviari 

H.C. 
1 LLEIDA 1 La conselleria de Terri
tori va anunciar ahir una sub
hasta a través de Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGC) per com
prar quatre trens de 60 metres 
de longitud per a la línia de 
Manresa. El primer haura de 
subministrar-se en un termini 
de tres anys i estara el2024, se
gons figura en les condicions del 
concurs. La subhasta inclou a 
més elmantenirnent deis quatre 
combois per un terminí de 30 
anys. Les clausules del concurs 
xífren el preu en 65.105.000 eu
ros (78.777.050 amb IVA) que 
es distribueixen en 44 milions 
per a la construcció de les ma
quines i 21.105.000 euros per 
al seu mantenirnent. La licitació 
es portara a terme a través d'un 
procediment restringit. 

La compra deis trens va ser 
una de les promeses que va fer 
el conseller de Territori, Da
mía Calvet, quan va presen
tar al setembre el nou projecte 
de Rodalies per a Lleida. En el 
mateix acte, Calvet va dir que 
Ferrocarrils explotara la línia 
de Manresa el2024, segons l'en
carrec del Consell Executiu del 
desembre passat. 

La nova gestió per part de 
FGC coincidid amb !'arribada 
de les maquines. Les condicions 
del contracte estableixen que 
l'encomanda esta pendent d'un 
acord de Govern que l'aprovi. 
En el cas que no sigui així o que 
no hi hagi disponibilitat pres
supostaria, el procediment fi
nalitzara sense que s'adjudiqui 
la compra. 

ENERGIA RENOVABLES 

En(omanda de gestió 
1 El passat mes de desembre el 
Consell Executiu va encarregar 
a Ferrocarrils de la Generalitat 
la gestió del servei de la lfnia de 
Manresa, que assumira el 2024. 
Actualment la du a terme Rente, 
pero en tres anys tant el personal 
com els trens els gestionara FGC. 

Noves maquines 
1 Amb aquest objectiu, Ferrocar
rils va publicar ahir un "anunci 
preví a la licitació" de la compra 
de quatre trens i el seu mante
niment per 15 anys. El valor del 
concu rs ascendeix a 65 milions 
d'euros. 

Terminis 
1 La Generalitat estima que abans 
del juliol el concurs esta ra ad
judicat i que la construcció deis 
combois s'iniciara al setembre. La 
primera unitat ha d'arribar en tres 
anys a partir de llavors i la resta de 
forma successiva. 

Millo res 
1 Amb els nous trens s'incremen
taran les freqüencies. Hi haura 12 
trajectes de Lleida a Cervera i 5 
entre Cervera i Manresa. 

Es tracta, segons fonts consul
tades, d'avan¡;ar el procés per 
facilitar que tot estigui a punt el 
2024 per estrenar el nou sistema 
de Rodalies. 

Quant als trens, tindran una 
capacitat mínima pera 325 pas-

Preocupació a F~lleda 
per un altre pare eolic 
1 FULLEDA 1 Un dels projectes en impacte visual molt més gran 
marxa per instal·lar nous pares que el del pare actual, el de la 
eolics a les Garrigues ocasiona Serra del Vilobí, els molins del 
preocupació a Fulleda, un deis qual són la meitat d'alts, d'uns 
primers municipis de Lleida on cent metres, i estan al doble de 
es van instaHar molins de vent distancia, a més de dos quilo
fa més d'una decada . Aixo es'"' metres del poble. 
deu al fet que la nova proposta El consistori estudia com 
planteja construir vuit aeroge- ordenar la construcció de mo
neradors de 200 metres d'altu- . lins i evitar possibles impactes 
ra a menys d'un quilometre del negatius sobre el paisatge i la 
nucli urba. poblacíó. La comarca té 87 ae-

Ajuntarnent, ve·ins i !'empresa rogeneradors en servei i n'hí ha 
Fulleda Turisme Actiu temen un 56 més en tramit. 

'· 

CLAUS 

Connectivitat 
1 La previsió és augmentar la con
nectivitat amb el Bages així com 
amb els AVE a Lleida i amb els 
trens de la línia de Lleida, Bala
guer i la Pobla de Segur. 

Nova (entral operativa 
1 FGC gestionara les dos linies 
(Manresa i la Pobla) des d'una no
va central operativa a Lleida i la 
contractació de nou personal, se
gons la conselleria. 

14 trens peral Prat 
1 Ambla compra deis 4 trens per 
a Lleida, Ferrocarrils va anunciar 
també l'adquisició d'uns altres 14 
trens pera l'aeroport de Barcelona 
per 187 milions. 

Un autobús recull passatgers del tren a Tiurega en un deis múltiples transports alternatius. 

satgers i una velocitat maxima 
de 140 quilometres per hora. 
Aquest és ellímit de velocítat de 
la línia de Manresa. La licitacíó 
estableix que el manteniment es 
dura a terme en un taller situat 
a Lleida. 

També esmenta que el dis
seny haura d'ajustar-se a la 
tipología del s~trveí al qual va 
dírigit , que sera "funcional i 
estandard de Rodalies". Els 
nous trens cobriran el trajecte 
I:.leida-Manresa i la previsió és 

MEDI AMBIENT PLAGUES 

doblar el nombre de serveis de 
Lleida a Cervera i passar de sis 
a dotze, mentre que els viatges 
de Cervera a Manresa passaran 
de tres a cinc. També variaran 
horaris per coordinar-los millor 
amb l'AVE i el tren de la Pobla. 

El fred intens i la borrasca Filomena 
poden red u ir la processionaria aquest any 
1 LLEIDA I Les temperatures geli
des d'aquest inici d'any podrí
en reduir el nombre d'exem
plars de processionaria a la 
primavera, la qual cosa supo
saria un important respir per a 
les pinedes de Lleida. Així ho 
asseguren experts del Centre 
de Ciencia i Tecnología Fores
tal de Catalunya (CTFC) i la 
Universitat de Lleida (UdL), 
que esperen una reducció del 
nombre de larves que sobrevis
quin a les zones més castiga-

des per la borrasca Filomena. 
L'Agencia Estatal de Meteoro
logia confirma que Filomena 
va provocar a Catalunya tem
peratures mitjanes diaries so
ta zero en els últims dies amb 
mínimes de més de 10 graus 
negatius entre el 6 i 7 d'aquest 
mes en bona part del territo
ri, la qual cosa pot frenar el 
desenvolupament d'aquesta 
larva. És una de les poques 
que es manté activa durant 
l'hivern, encara que el fred és 

un dels factors que en limiten 
la proliferacíó, segons el cate
dratic de Patología Forestal de 
la Universitat de Lleída (UdL), 
Carlos Colinas. 

Perla seua part, !'investi
gador del CTFC a l'area de 
sanitat forestal, E. Jordán 
Muñoz-Adalia, assegura que 
períodes de fred extrem d'en
tre -10 °C o -12 °C causarien la 
morts de moltes larves fins i tot 
refugiades als nius, que és com 
es traben en aquests moments. 
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SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Viola una anciana de 94 anys després 
d' nt~ar al seu habitatge ·a Tamarit 
L'agressió es va produir dissabte a la nit i el presumpte autor va ser detingut diumenge 
11 Larrestat, e 2 anys, va estar fins als 18 en un centre de Lleida 

REDACCIÓ 1 AGENCIES 
1 TAMARIT !!lE LLITERA 1 La Guardia 
Civil va detenir diumenge a la 
tarda un jove de 24 anys com 
a presumpte autor de la viola
ció d'una anciana de 94 anys 
després d'entrar perla fon;a al 
domícili de la víctima a Tamarit 
de Llitera. L'agressió es va pro
duir a última hora de dissabte i 
el suposat autor va ser arrestat 
diumenge a la tarda per agents 
de la Guardia Civil d'Osca i de 
Barbastre. L'home esta acusat 
deis delictes d'agressió sexual, 
lesions. i violació de domicili. Es 
tractaria d'un jove que va estar 
fins als 18 anys en un centre de 
Lleida, del qual va ser finalment 
expulsat a causa del seu com
portament conflictiu. 

PERLA FINESTRA 

L'agressor va entrar a 
l'habitatge al for~ar una 
finestra de la casa de la 
víctima, que vi u sola 

La violació es va produir des
prés que l'agressor forcés una 
finestra del domicili de la vícti
ma, de 94 anys, que vivía sola. 
Una vegada dins, la va agredir 
sexualment. 

Després de rebre's l'avís a la 
central 062 de la Guardia Civil 
d'Osca, allloc es van despia;;ar 
agents de Tamarit de Llitera i 
de l'Equip de Policía Judicial de 
Barbastre. Per la seua part, la 
víctima va ser traslladada a un 
centre hospitalari per ser a tesa 
de les lesions sofertes. Va ser do
nada d'alta hores després. La in
vestigació es va iniciar després 
d'una exhaustiva inspeccíó ocu
lar, on es van recollir nombrosos 
indicis tant biologics com físics 
que van permetre localitzar el 

Quarter de la Guardia Civil a Támarit de U itera. 

LESCLAUS 

Agressió. L'agressió sexual es va produir a últi~a hora de dissabte 
quan un individu va for~ar la finestra d'un habitatge. Una vega da a !'in
terior, va violar una anciana de 94 anys que vi u sola. 

Detenció. Els investigadors van detenir el presumpte autor diumenge 
a la tarda. Pel que sembla, es va tallar i va deixar marques de sang. Ve'ins 
de la localitat van coi:iabo¡a; en la identificació 

Delides. L:'arrestat esta acusat deis delictes d'agressió sexual, lesions 
i violació de domicili. 

suposat autor. Pel que sembla, 
aquest es va tallar i va deixar 
una reguera de sang. 

En els treballs per identi
ficar-lo van participar agents 
d'Investigació Criminal i del 

Laboratori de Criminalística 
d'Osca, la Policía Judicial de 
Barbastre i agents de Tamarit. 
Els investigadors van comptar 
amb la col·laboració ciutada
na, concretament d'un coHectiu 

LLEIOA 

Tres denúncies a 
la setmana per 
delictes sexuals 
• Els Mossos d'Esquadra 
van registrar una mitjana 
de tres denúncíes a la set
mana per delictes sexuals 
en els deu primers mesas 
del2020 a la província de 
Lleida. Fins al mes d'oc
tubre, es va tenir conei
xement d'un total de 115 
casos, una xifra que va 
disminuir respecte a l'any 
anterior per la pandemia 
i les restriccions amb un 
descens del29%, enca
ra que es presumeix que 
molts casos no s'han de
nunciat pel confinament. 
Concretament, van ser 61 
denúncies per abusos i 38 
per violacíons. 

subsaharia que resideix a Tama
rit. El detingut seria natural de 
Gambia i porta poc temps a la 
localitat. L'arrestat va mostrar 
un comportament nerviós i vi
olent després de la seua deten
cíó. Esta previst que passi avui 
o dema a disposició del jutge a 
Montsó. 

La víctima, amb la familia 
L'alcalde de la localitat, Fran

cisco Mateo, va comentar ahír 
en declaracions a Radio Huesca 
que la víctima "es recupera del 
trauma" a casa del seu fill des
prés de la brutal agressíó í va 
afegir que tant !'anciana com 
tota la família "estan molt to
cats". El succés ha causat una 
enorme commoció a la localitat. 

TRIBUNALS MALTRACTAMENTS 

SEGRE 1 
Dimarts, 19 de gener del 2021 

EMERGENCIES 

Cedeix part 
d'una teulada 
d'una casa 
aTremp 
REDACCIÓ 
1 TREM P 1 Els Bombers de la Ge
neralitat van revisar ahir a la 
tarda l'estat d'una casa del 
carrer Soldevila de Tremp 
després que es produís un 
ensorrament parcial de la 
teulada. No es van ha ver de 
lamentar feríts ni desallot
jats. Els Bombers van rebre 
l'avís cap a les 15.00 hores 
i fins allloc van acudir tres 
dotacions. Pel que sembla, 
va cedir un tros de la coberta 
coma conseqüencia de la neu 
acumulada. 

D 'altra banda, els Bom- . 
bers van revisar ahír al matí 
a Sort la xemeneia d'una ca
sa després que es produís un 
petit incendi. 

FAUNA 

Un veí de la 
Segarra rescata 

• un xor1guer 
debilitat 
REDACCIÓ 
1 SANT GUIM 1 Un veí de Sant 
Guim de Freixenet, de nom 
Guillem, va rescatar un xori
guer debilitat pel fred de la 
nevada, segons van informar 
els Agents Rurals. El veí es va 
posar en contacte amb aquest 
cos d'Agricultura, que li va 
donar uns consells perque 
en tingués cura. Va acollir 
l'au durant dos dies i, una ve
gada rehabilitat i recuperat, 
el xoriguer va ser alliberat. 
El temporal Filomena es va 
convertir en un problema per 
a les aus a causa de la falta 
d'aliments. Els Rurals van re
comanar a la ciutadania di
positar molles de pa o cereals 
perque els ocells poguessin 
alimentar-se. 

E DICTE 

Ates allo que disposa l'article 18 de les ordenances de la Comunitat de 
Regants de I'Horta de Lleida, es posa en coneixement de tots els partícips de 
la Comunitat que a partir de l'endema al d'aquesta publicació s'inicia el 
procés de cobrament del canon de reg i d'altres aprofitaments de la Comu
nitat General de Regants de I'Horta de Lleida (Molt 11-lustre Junta de Sequiat
ge), corresponent a l'anualitat de 2.021. 

i Condemnen a treballs comunitaris una 
1 exparella per agredir-se mútuament 

Es recorda a tots els partícips que no tingueren domiciliat pel banc el 
pagament deis rebuts, que el període de pagament voluntari és fins al 31 
de marv del 2021, podent fer el panament del rebut que rebreu al vostre 
domicili-o lloc assenyalat a l'efecte a qualsevol de les sucursals de l'entitat 
"Caixabank". La no recepció del rebut, no és en cap cas causa d'exempció 
del pagament, servint aquesta publicació com a notificació fefaent de 
l'obligació d'abonament de tot partícip del canon corresponent. 

A la ciutat de Lleida, a 18 de gener del 2021. 
La M .l. Junta de Sequiatge 

A.G.B 
ILLEIDA 1 El jutjat penal número 
3 de Lleida va condemnar ahir 
un home i una dona, que havien 
estat parella, a sengles penes de 
31 dies de treballs en benefici 
de la comunitat després de re-

1 coneixer que s'havien agredit 
mútuament. Va ser un judici 
per conformitat després que 
les advocades deis dos acusats 
arribessin a un acord ambla 
Fiscalía. 

Tant l'home com la dona van 

reconeixer els fets davant de la 
jutge, que va dictar sentencia 
in voce. Concretament, l'home 
va ser condemnat a 31 jorna
des de treballs en benefici de 
la comunitat com a autor d'un 
delicte de maltractaments en 
l'ambit familiar. L'acusada va 
ser condemnada a la mateixa 
pena per aquest delicte i a més 
haura de pagar sengles multes 
de 120 euros com a autora dels 
delictes lleus de lesions i danys. 
Concretament, per les ferides 

que va patir l'home i pels danys 
que va causar al seu vehicle. A 
més, es va comprometre a in
demnitzar-lo amb més de 400 
euros per les ulleres que li va 
trencar i els danys al vehicle. 

La Fiscalía de Lleida va inves
tigar l'any 2019 un total de 585 
diligencies previes per violen
cia domestica. Aixo suposa una 
dotzena de casos per setmana i 
un augment de14,7% respecte a 
l'any anterior, quan hí va haver 
559 casos. 

rcolomina
Resaltado
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