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Desalojan dos fiestas en Lleida 
con unas 20 personas cada una 
Salut comienza en Pardinyes 
los cribages masivos en los 
barrios de la capital del Segria 

El comercio de 
Ueida confía en 
el martes para 
poder 'salvar' 
este puente 
El comercio de Lleida confía en 
el martes 8 de diciembre, fes
tlvo sin confinamiento munici
pal, para 'salvar' el puente de 
la Purísima. LLEIDA 1 PÁG.14 

FOTO: N. Garda 1 El mercado de 
Santa Uúcia de Ueida abrió ayer 

S 

El Bar~a pierde 
ante el Cádiz 
en un nuevo 
tropiezo lejos 
de casa (2-1) 
El Barcelona contlnuó con su 
sangría lejos del Camp Nou y 
cayó por 2-1 ante el Cádiz, que 
por su parte logró su primera 

Crónica del doble confinamiento. 
Un preso explica en primera persona 
como se vive el Covid desde la cárcel 

El Cadí fulmina 
al Gran Canaria 
en un final 
de partido 
brillante (82-69) 

1 PÁG.31 

victoria en el estadio Ramón FOTO: R. Ríos (EFE) 1 Messi conduce 

Márquez sigue 
ingresado por 
una infección 
en el proceso 
postoperatorio 

de Carranza. 1 PAG.28-29 el balón durante el partido 1 PÁG.3S 

El Pallars Jussa encabeza el 
riesgo de rebrote en Catalunya 
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El DOGC publica 
la prórroga de 
14 dies dé la fase 
de desescalada 
El Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) ha publi
cat aquest dissabte la prorroga 
de 14 dies del primer tram del 
pla de desescalada a Catalunya 
a partir de dilluns. La resolució 
recorda les mesures d'aquesta 
primera fase i subratlla que la 
durada d'aquestes en aques
ta nova resolució s'estableix 
en 14 dies, "sense perjudici de 
l'avaluació continuada de !'im
pacte que tenen". El Govern va 
anunciar dijous que Catalunya 
no passaria de fase el proper 
dilluns per la pujada brusca 
deis indicadors, en concret de 
la velocitat de contagi (Rt), en 
els últims dies. 

La demarcadó té 
36 grups confinats i 
una escola tancada 
a Torre-serona 
La demarcació de Lleida té 36 
grups escolars confinats i un 
col·legi tancat. En concret, hi 
ha un grup confinat a !'Alta Ri
bagor~a, S grups a"illats a les 
Garrigues, n'hi ha dos a la No
guera, S grups al Pallars Jussa, 7 
al Pla d'Urgell, S grups més a la 
Segarra, 8 grups confinats al Se
gria i 3 grups a I'Urgell. D'altra 
banda, I'Escola ZER el Roser de 
Torre-serona, al Segria, conti
nua tancada. Al conjunt de Ca
talunya hi ha 4 centres escolars 
tancats i un total de 840 grups 
escolars que es troben confi
nats a casa seva. 

El Govern preveo 
que uns 100.000 
autonoms rebin la 
novaajuda 
El Govern té un calcul inicial de 
100.000 autonoms que rebran 
la nova ajuda pero la xifra fi
nal dependra del registre, que 
es tancara aquest dilluns a la 
tarda. En els primers tres dies, 
es van registrar uns 70.000 tre
balladors per compte propi i el 
plantejament amb que treba
lla la Generalitat és que la xifra 
pugui arribar als 100.000, tot i 
que en cap cas és una dada de
finitiva i dependra de quantes 
persones s'apuntin en els dies 
que queden. Apunten que la 
quantitat que es destinara sera 
superior a 100 milions d'euros. 

CONSEQÜENC.IES DEL COVID-19 

Situació a 4/12/2020 
Regions sanitaries de Lleida,i l~t Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Lleida Pirineu i Aran 

66 21 20.825 2.893 413 72 

Seguiment epidemiologic 

Font: Departament de Salut 

El Jussa encapc;ala el risc de 
rebrot de Catalunya perO els 
indicadors milloren al Pirineu 
L'Aran és l'única comarca de la demarcació que 
abandona la zona d'alt risc, després de tres mesas 

El Pallars Jussa és la 
comarca amb el risc de 
rebrot més alt de tot 
Catalunya, de 1.129 punts, 
seguida de la Cerdanya. No 
obstant aixo, els indicadors 
milloren a I'Ait Pirineu i 
Aran, on cau 30 punts el risc 
de rebrot. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 
Totes les comarques de la demar
cació continuen en zona d'alt risc 
menys d'Aran, que després de 
tres mesos es torna a situar en 
zona de risc moderat. La darrera 
vegada que !'Aran estava en zona 
groga fou a mitjans de setembre. 

La demarcació de Lleida suma 
79 nous positius (SS a la plana i 
24 al Pirineu). Són 9 positius més 
que en el balan~ anterior, en que 
se'n van registrar 70. La demarca
ció de Lleida no va registrar noves 
morts i la xifra es manté en 485. 

A la regió sanitaria de Lleida, 
hi ha acumulats 20.054 casos 
confirmats per PCR o antígens, 
53 més. Són 20.825 si es tenen 
en compte totes les proves. Un 
total de 413 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de la 
pandemia, les mateixes que fa 24 
hores. Entre el 25 de novembre i 
1'1 de desembre es van notificar 
5 morts, 17 la setmana anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, 

LLEIDA 

baixa 14 punts en les últimes 
hores i se situa en 262, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(277). La velocitat de propagació 
baixa dues centesimes a 0,96, 

CATALUNYA ESPANYA (*) MÓN 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 25/11 a 1'1/12) 

Font: Departament de Salut 

mentre que la setmana anterior 
era de 0,79. La taxa de confirmats 
per PCR/TA esta en 134 per cada 
100.000 habitants, i la incidencia 
a 14 dies és de 291 (373 l'interval 

anterior). El 4,97% de les proves 
donen positiu. Actualment, hi ha 
66 pacients ingressats (-1). Entre 
el 25 de novembre i 1'1 de des
embre els ingressats eren 74. En 
l'interval anterior eren 72 els hos
pitalitzats. 

La regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i !'Aran registra 2.711 casos 
confirmats per PCR o TA, 22 més, 
i 2.893 sumant totes les proves. 
Un total de 72 persones han mort 
des de l'inici de la pandemia, cap 
més que en !'anterior balan~. El 
risc de rebrot cau 30 punts i que
da fixat en 380. La setmana del18 
al24 de novembre estava en 427. 

En paral-lel, I'Rt baixa cinc cen
tesimes i esta ara en 0,98, mentre 
que la taxa de confirmats per PCR 
és de 186 casos per cada 100.000 
habitants. La incidencia acumu
lada a 14 dies esta en 605, pels 
734 de l'interval anterior. A més, 
el 5,50% de les proves que es fan 
donen positiu. 

A la regió hi ha 21 pacients in
gressats (-1). Entre el 25 de no
vembre i 1'1 de desembre hi havia 
29 ingressats i es van registrar 14 
defuncions, mentre que en l'in
terval anterior van ser 20 ingres
sats i S defuncions. 
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Les e~coles d' esquí di u en que 
les restriccions de mobilitat 

' . duran al co • apse economic 
El sector turístic d'hivern representa al voltant 
d'un 60% deis ingressos anuals del Pallars Sobira 
Les escoles tecnlques 
d'esports d'hlvern del 
Pallars Soblra van alertar 
ahir que les restricclons 
de mobllltat portaran a 
"coHapsar'' l'economia de la 
comarca. 

Sort 
ACN 

De fet, asseguren que si el Go
vern de la Generalitat no actua de 
manera immediata, tota la feina 
que porten fent en els darrers an
ys quedara "ensorrada de forma 
irreversible" i "les empreses hau
ran de tancar definitivament". A 
través d'un comunicat, al que hi 
han donat suport nou escoles i 
un centenar de monitors, el sec
tor exigeix "decisions ciares, pla
nificades i amb compensacions". 
En cas contrari, demanen poder 
promoure i implementar "les me
sures que facin falta" per intentar 
millorar la situació economica de 
la comarca. 

El sector de les escoles d'esquí 
del Pallars Sobira assegura que 
és necessari prendre mesures de 
protecció per evitar la transmis
sió del virus dins d'aquest context 
de crisi sanitaria. Tot i aixo, consi
dera que les restriccions de mo
bilitat actuals "no resuiten efecti
ves" pero sí "tenen una afectació 
sobre el sector turístic d'hivern, 
que representa un 60% deis in
gressos anuals de la comarca, 
que portara a col-lapsar l'econo
mia del territori". 

Les escoles també indiquen 
que durant el passat estiu la co
marca ja va demostrar que, "fins 
i tot amb el 100% d'ocupació", 
és possible viure i treballar en 
un entorn turístic sense que es 
transmeti el Covid-19 sempre 
que es faci un bon ús de les me
sures de protecció individual que 
marquen les autoritats sanitaries. 
Per aquest motiu, exigeixen una 
"solució immediata" amb "deci
sions ciares, planificades i amb 

FOTO: @)boi_taull/ Producció de neu a l'estació de Boí-Taüll 

FOTO: Albert üjarcio 1 El sector demana una "solució immediata" 

compensacions". En cas contrari, 
demanen a I'Executiu catala que 
sigui "responsable" i "delegui" a 
la comarca la seva propia gestió. 
"Som nosaltres qui ho patim i qui 
ho pot resoldre. Permeteu-nos 
tornar a demostrar que som ca
pa~os de fer la feina ben feta", 
manifesten. 

El brot de la 
residencia de 
Tremp es manté 
amb un total de 
141 casos positius 
El brot de Covid-19 que afecta 
la residencia de gent gran File
lla-Sant Hospital de Tremp es 
manté amb un total de 141 casos 
positius, els mateixos que el dia 
anterior, i continua sent el més 
important als centres geriatrics 
de la demarcació. 

Finalment, el comunicat avi
sa al Govern que si no atén a les 
seves demandes sera el respon
sable del despoblament i envelli
ment de la comarca, així com del 
tancament de les seves empre
ses. "No volem promeses elec
torals per al 14 de febrer, volem 
accions ara mateix" afegeix. 

La Fecasarm 
demana 
ampliar horaris 
a la restauració 
La Federació Catalana d'Asso
ciacions d'Activitats Musicals 
demana ampliar els horaris de 
la restauració i proposa fer més 
proves pilot a l'oci nocturn. 
Fara aquestes propostes en la 
reunió de dilluns amb Empresa 
i Salut, on també demanara la 
implementació de l'aplicació Li
bertyPass que permet, a través 
d'un test rapid d'antígens que 
produeix un codi QR personal 
i intransferible, " la possibilitat 
que una persona pugui acce
dir durant 72 hores a diferents 
establiments col-laboradors de 
l'aplicació de forma segura". 

LaCerdanya 
vol <<mesures 
quirúrgiques" per 
a la reactivació 

L'associació Empresariat Cer
danya demana al Govern 
"mesures quirúrgiques" que 
permetin una mobilitat més 
amplia amb l'objectiu de faci
litar la reactivació economica 
de la comarca i assegura que la 
practica d'esports a !'aire lliure 
i de neu són compatibles amb 
les mesures dictades, pero la
menta que la mobilitat limitada 
a municipis fa que no sigui ren
dible per ara obrir les estacions 
d'esquí que hi ha la comarca. 

L' esquí continua preparant 
la seva possible reobertura 

En total, al centre hi ha 100 
usuaris positius, 3 menys que els 
registrats el passat divendres, i 
41 professionals, 3 més que ahir. 
D'aquesta manera, el nombre de 
positius entre els residents se
gueix a la baixa, encara que, per 
contra, augmenta el nombre de 
casos entre els treballadors del 
centre. Aixo, el mateix dia que es 
compleix una setmana des que el 

FOTO: M. Uuvich 1 La residencia Filella de la capital del Pallars Jussa 

Malgrat que les estacions d'es
quí catalanes van decidir no 
obrir fins, almenys, el dimecres 
dia 9, i sempre que s'hagi passat 
al tram i el confinament de cap 

de setmana sigui d'ambit comar
cal, continuen preparant-se per 
quan ho puguin fer, amb la pro
ducció de neu i altres tasques 
per tenir-ho tot a punt. 

Departament de Salut va acordar 
la intervenció de la residencia per 
"estabilitzar" el brot de Covid-19, 
després que s'arribés a la xifra de 
150 casos positius (120 residents 
i 30 treballadors), d'un total de 

203 persones (143 residents i 70 
treballadors). Així, !'empresa pú
blica Gestió de Serveis Sanitaris 
(GSS) va ser qui assumir provisi
onalment la direcció i gestió del 
geriatric. 
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LA LLUITA PELS DRETS REPRODUCTIUS 

L'avortament: 'l'odissea' de les 
lleidatanes per un dret ''vulnerat" 
Salut defensa que esta treballant per garantir-lo a les Terres de 
Lleida, així com per ampliar els serveis reproductius a les dones 

JUDIT CASTELLA 

Lleida 

"És garanteix l'accés a la inter
rupció voluntaria de l'embaras en 
les condicions que s'estableixen. 
Aquestes condicions s'interpre
taran de la manera més favora
ble per la protecció i eficacia deis 
drets fonamentals de la dona que 
sol·licita la intervenció, en parti
cular, el seu dret al lliure desen
volupament de la personalitat, a 
la vida, a la integritat física i mo
ral, a la intimitat, a la llibertat ide
ologica i a la no discriminació". 
Article 12 de la llei 2/2010, de 3 
de marc;, de salut sexual i repro
ductiva. 

"El reconeixement de l'objec
ció de consciencia del metge és 
imprescindible per garantir la lli
bertat i independencia del seu 
exercici professional. No és ad
missible una objecció de consci
encia col·lectiva o institucional". 
Article 32 del capítol VI del Codi 
Deontologic Medie del Consell 
General deis Col·legis Oficials de 
Metges. 

Dos drets. La garantia i com
pliment d'ambdós impedeix i 
en dificulta alhora el seu mateix 
compliment. És la situació que es 
viu actualment a la demarcació 
de lleida, on les dones no poden 
avortar lliurament de forma qui
rúrgica. Una situació per la qual 
des de les associacions feminis
tes ja fa anys que s'hi lluita per 
revertir-la perque defensen que 
es tracta d'una "vulneració de 
drets". 

En concret, les dones que vo
ten interrompre l'embaras de for
ma voluntaria poden fer-ho vía 
farmacologica fins a les 9 setma
nes de gestació. En aquest cas, 
se'ls hi facilita la píldora a !'Hos
pital Arnau de Vilanova, en un 
CAP de lleida i als de Balaguer, 
a Mollerussa i a Timega. No obs
tant aixo, un cop passades les 9 
setmanes i fins a la setmana 14, si 
es vol interrompre l'embaras s'ha 
de fer quirúrgicament i aquí és on 

rora rosaris 
deis nostres 
ovaris!! 

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de l'encartellada que es va fer al CAP del Pallars per reclamar el dret de les dones a poder avortar lliurament 

els professionals s'acullen a l'ob
jecció de consciencia. De fet, els 
29 professionals de I'Arnau de Vi
lanova són objectors de conscien
cia. Aquesta, pero, és la situació 
al Pla de Lleida, perque al Pirineu 
les dones no poden ni tan sois 
avortar de forma farmacologica i 
s'han de traslladar fins a Balaguer 
per poder-ho fer. 

Amb aquest escenari, des de 
Dones Lleida i Marea Lila defen
sen que "ho continuarem rei
vindicant" perque "segurament 
moltes dones no eren conscients 
que a Lleida no es pot avortar", 
exposa Maria Alloza, portaveu 
de Marea Lila. En aquest sentit, 
des del Departament de Salut 
defensen que en són conscients 
i que treballen per poder garan-

·-------·---·-·-----

((Segurament 
moltes dones 

) no neren . )) consctents 

tir aquest servei. Divina Farreny, 
gerent de Salut a Lleida, I'Ait Pi
rineu i I'Aran, recorda que "la con
selleria es va posar aquest tema 
a !'agenda". De fet, remarca que 
s'ha pogut avanc;ar gracies a la 
incorporació de la directora clí
nica territorial de Ginecología i 
Obstetrícia. En aquest sentit, ex
plica que, en el cas del Pirineu, 

((Cal anar a 
1' arrel, s'ha de 
modificar la 

llei" 

s'ha abordat el desplac;ament de 
professionals per poder garantir 
aquest servei de forma farmaco
logica, tal com va avanc;ar Cata
lunya Radio. Un fet que qualifica 
"d'avanc;ament territorial". l'ob
jectiu que es fixa Salut és que a 
finals d'any, a !'hospital de Tremp 
i al de Vielha, es pugui avortar far
macologicament. 1 pel que fa a 

la quirúrgica, confía que "durant 
els primers mesos del 2021" es 
pugui garantir aquest servei. De 
fet, s'esta treballant per habilitar 
una clínica privada, la Vithas Sa
lut, per dur a terme aquest avor
tament quirúrgic. 

Un fet que suposaria un pas 
endavant pero que es mira de 
reüll des de les entitats feminis
tes, que defensen que s'ha de po
der fer a la pública. Maria Alloza 
reconeix que fent les derivacions 
a la privada "podem aconseguir 
aviat que es garanteixi aquest 
dret" pero va un pas més enlla i 
assegura que "cal anar a solucio
nar el problema d'arrel i per aixo 
s'ha de modificar la llei, perque 
no hi pugui haver objecció de 

••• -7 
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Promouen l' oleoturisme amb 3 8 
experiencies a les Garrigues, la 
Noguera, l'Urgell, el Segri<l í el Jussa 
El Patronat de Turlsme de 
la Dlputacló de Lleida ha 
posat en marxa un pla per 
promocionar conjuntament 
les dlferents propostes 
entorn de l'oleoturlsme que 
oferelxen les comarques 
lleldatanes. 

El pla, elaborat amb els consells 
comarcals de les Garrigues, la 
Noguera, el Segria, I'Urgell i el Pa
llars Jussa, té l'objectiu de difon
dre l'oferta existent com a desti
nació oleoturística de referencia, 
implicar les empreses i les desti
nacions del territori vinculades 
al món de l'oli en un producte 
de territori i donar suport a la 
comercialització de les experien
cies oleoturístiques avalades de 
la destinació. En aquest sentit, 
s'ha creat un web específic que 

de destinació d'oleoturisme amb 
una proposta turística d'alt valor 
afegit, promocionar l'oferta exis
tent i posicionar les comarques 
de lleida com a destinació atrac
tiva peral mercat cata la, implicar 
les empreses i destinacions del 
territori vinculades al món de l'oli 
en un producte de territori i do
nar suport a la comercialització 
de les experiencies oleoturísti
ques avalades de la destinació. 

FOTO: 1 Un camp d'oliveres situat a la comarca de les Garrigues 

la Diputació de Lleida, inclou, de 
moment, 38 experiencies oleo
turístiques per gaudir-ne a les 
comarques de les Garrigues, la 
Noguera, el Segria, I'Urgell i el Pa
llars Jussa. Les propostes forma
ran del cataleg d'experiencies del 
web d'Ara Lleida i es promociona
ran mitjanc;ant diferents accions 
de comunicació destinades a in
centivar-les i a fer que el públic 
final les conegui i en pugui gaudir. 
L'estrategia del projecte es basa 
a convertir l'oferta de visita a les 
cooperatives i molins en un pro
ducte turístic d'oleoturisme com
petitiu i orientat a la demanda, 
amb propostes tematiques seg
mentades per perfils de viatger. 

Els productes turístics estruc
turats a l'entorn de l'oli que s'han 
seleccionat ofereixen diferents 
propostes com ara visites a mo
lins i premses d'oli, experiencies 
entre oliveres i de contacte amb 
el món rural, activitats singulars, 
propostes diverses d'oleoturisme 
en família, tallers amb oli, tasts 
gastronomics i cicloturisme, en
tre altres activitats. 

recull tata aquesta oferta i també 
es duran a terme accions de pro
moció i marqueting. El pla de pro-

moció del producte 'Oieoturisme 
de Lleida. El gust de la terra', pre
sentat pel Patronat de Turisme de 

Els objectius que persegueix 
aquesta campanya de comunica
ció deis productes d'oleoturisme 
passen per generar una imatge 

www.olicastello.com 

*PORTS GRATU'iTS 24/48H* Producte de proximitat 

[OLI NOU NOVA COLLITA VERGE EXTRA] 
PATROCINADOR OFICIAL DEL LLEIDA ESPORTIU 

Ens pots trobar a Facebook & lnstagram. 

Aquest Nadal comparteix amb els que més 
estimes una essencia única, OliCastelló. 

OHCastell~ 
des de 1879 

Olicastelló Alsina 
Ctra. de Balaguer, s/n 

Castelló de Farfanya 25136 
Lleida 

973428227-639239527 
info@olicastello.com 

rcolomina
Resaltado


