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de los investigadores de la UdL la 
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• LA FIRA DE SANT JOSEP DE MOLLERUSSA 
SE CELEBRARA EN JUNIO. El certamen fue 
el primera en cancelarse en marzo y ahora 
quiere ser pionera en el regreso 1 PAG. 25 

ACEPTA DOS AÑOS POR ABUSAR DE 
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Lleida suma 53.000 contagios de 
Covid-19 desde el mes de marzo 

Es ell2,2% de 
la población, que 
tiene el índice 
de inmunes mas 
alto del Estada 

Budó afirma 
que "N avidad, 
habra", pero los 
datos se estan 
"complicando" 

( DETECTADO EN 

LINYOLA UN BROTE 
'DESCONTROLADO, 
GON 60 POSITIVOS 
Hay 120 personas en cua
rentena y se esta estud iando 
no aplicar la flexibilización 
en la movilidad prevista por 
Salut para el fin de semana. 

FOTO: M. Lluvich (ACN) I La consellera compareció ayer en Tremp para dar explicaciones sobre la situación en el geriatrico, con 55 muertes 

Vergés asegura que Salut ha 
actuado en la residencia de 
Tremp "desde el primer día'' 

Acompañada de la"alcaldesa de Tremp, Maria Pilar Cases, Vergés negó 
ayer que haya habido un retraso en la intervención de la residencia, ya 
que, argumentó, "el díal9 se detecta el primer positivo - una persona tra
bajadora- y el 20 se realiza un cribaje en todo el centro': Por su parte, el 
epidemiólogo Oriol Mitjà afirmó que si se hubieran hecho pruebas a los 
visitantes se hubiera podido evitar el brote de Covid-19. 
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MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020 I TEMA DEL DIA 3 
CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

vergés nega haver intervingut tard 
la reSidència Fiella de Tremp: "Hi 

. -

hem actuat des del primer dia" 
No concreta si es van complir els protocols i diu que el canvi de 
gestora es fa perquè "es queden sense direcció i sense professionals" 

Tremp 
J.CASTELLÀ 

Dos morts més a la residència Fi
ella de Tremp i ja són SS les per
sones que han perdut la vida des 
de l'inici del brot de Covid-19. 55 
morts arran d'un brot "compli
cat" pel qual "hi hem actuat des 
del primer dia". Ho va defensar 
ahir la consellera de Salut, Alba 
Vergés, des de Tremp, acompa
nyada de l'alcaldessa del muni
cipi, Maria Pilar Cases. Vergés va 
negar que hi hagi hagut cap re
tard en la intervenció en la resi
dència, ja que, argumenta, "el dia 
19 es detecta el primer positiu -
una persona treballadora- i el 20 
es cribra tota la residència i ens 
hi desplacem i es queden vàries 
persones a fer tots els treballs de 
sectorització. Actuem des del pri
mer dia". 

El canvi de gestora, però, no 
es fa fins al dia 28 de novembre, 
mom~t en el qual es constata 
que "es queden sense direcció i 
sense professionals", que es tro
ben afectats pel brot de coronavi
rus. Així mateix, va justificar que 
es fes en aquest moment i no el 
primer dia perquè "no es canvia 
l'entitat gestora de~ del primer 
dia". Cal tenir en compte, però, 
que en aquest punt hi ha contra
diccions i és que segons el Patro-· 
nat de la Fundació, Salut els va 
comunicar el dia 26 que l'Associa
ció Benestar i Desenvolupament 
(ABD) assumia la direcció del cen
tre, i el dia 28 era canviada per 
l'empresa pública GSS. Per con
tra, l'Associació Benestar i Desen
volupament nega que haguessin 
intervingut en la gestió. 

Pel que fa als protocols seguits 
per la residència davant d'aquest 
brot de coronavirus, la consellera 
de Salut no va concretar si es van 
complir o no perquè, diu, això 
"s'haurà de determinar en l'ex
pedient que obre Afers Socials i 
Famílies". 

La radiografia de la situació 

FOTO: ACN /Imatge de la reunió de les institucions que va tenir lloc ahir a Tremp per analitzar la situació 

55 persones 
ja han perdut 
la vida des de 
l'inici del brot 
a la residència 

actual del bro~ mostra que dels 
160 residents que hi havia des de 
l'inici del brot, 55 han mort per 
coronavirus, 3 han perdut la vida 
Pè7'altres causes i hi ha 25 usuaris 
que són positius en Covid- 14 dels 
quals ingressats al mateix centre 
i 11 a l'hospital comarcal del Pa
llars-. Així mateix, hi ha 55 perso
nes més que ja han passat el virus 
i la quarantena, 2 persones nega
tives que van ser traslladades a la 

. ·-·--------- .... ··-- --------

[alcaldessa 
defensa 
haver-se posat 
a disposició de 
tothom 

residència de la Pobla de Segur i 2 
persones negatives més que van 
ser traslladades a Guissona, una 
de les quals va donar positiu el13 
de desembre. Pel que fa als pro
fessionals, 39 han donat positiu. 

Davant d'aquesta imatge, la 
consellera Vergés va demanar 
"prudència" i no fer cap actuació 
que pugui suposar un "risc'', ja 
que la residència continua estant 
en una situació vermella. A més, 

per Vergés aquestes són unes xi
fres que no li "sorprenen" perquè 
ja s'han registrat en altres centres 
"per desgràcia". D'altra banda, la 
consellera va afirmar que facilita
ran tota la informació que la Fis
calia sol·liciti i espera poder re
copilar tota la informació al llarg 
d'aquesta setmana. 

Per la seva banda, l'alcaldessa 
de Tremp, Maria Pilar Cases, va 
remarcar en la roda de premsa 
que "des del primer moment ens 
vam posar a disposició de tot
hom". En aquest sentit, Cases va 
explicar que "quan surt el brot, la 
delegació convoca dues reunions 
extraordinàries només amb els 
alca ldes i alcaldesses del Pallars 
Jussà i amb els presidents dels 
consells comarca ls de l'Alt Pirineu 
on ens expliquen la situació de la 
residència". 

En Comú 
Podem demana 
la dimissió de 
Divina Farreny 
i Ramon Farré 
En Comú Podem va demanar 
ahir per carta la dimissió de 
la gerent de la Regió Sanità
ria Lleida, Divina Farreny, per 
la gestió del brot que afecta 
Tremp, i en concret la resi
dència Fiella, on han mort ja 
SS residents pel virus. Segons 
els comuns, les morts a la ca
pital del Pallars Jussà suposen 
un 10% del total de persones 
que han perdut la vida des 
de l'inici de la pandèmia a la 
demarcació de Lleida; unes 
dades que qualifiquen "d'es
canda loses". La carta, firmada 
per Jaume Moya i Elena Ferré, 
també demana la dimissió del 
delegat del Govern a Lleida, 
Ramon Farré. 

Mitjà diu que amb 
tests massius als 
visitants s'haurien 
evitat aquests brots 

L'epidemiòleg Oriol Mit
jà va assegurar ahir que si 
s'haguessin fet tests mas
sius entre tots els visitants 
que entren a les residències 
s'haurien evitat brots com el 
de Tremp. Així mateix, Oriol 
Mitjà va afirmar que hi ha 
evidències que el Govern va 
enviar circulars durant la pri
mera onada de la Covid de
manant a les res idències que 
es "continguessin" a l'hora 
d'enviar malalts a centres 
hospitalaris. 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Revelen 17 casos de 
..... 

Covid al mòdulS de 
la·presó de Lleida 
Les proves efectuades als 93 in
terns del mòdul S del Centre Pe
nitenciari de Ponent han reve
lat 17 positius per Covid-19, 14 
dels quals són asimptomàtics, 
segons va informar la Secretaria 
de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima. El brot es va 
detectar divendres després que 
Salut confirmés els tres primers 
positius en aquest mòdul de la 
presó lleidatana. 

Tots els interns positius es 
traslladaran en les pròximes 
hores a la infermeria o en una 
unitat Covid, mentre la resta de 
reclusos del mòdul continuaran 

Detecten 49 
nous positius 
al Solsonès, 
dels quals 
10 a Solsona 
El Solsonès ha detectat l'últi
ma setmana 49 nous positius, 
dels quals menys d'una desena 
eren de Solsona. D'aquests, 36 
positius van ser diagnosticats a 
través de 371 proves PCR i 13, 
a partir de 68 tests d'antígens 
ràpids (TAR). La Vall de tord és 
la zona on es concentren més 
esforços per controlar l'evolu
ció de l'epidèmia. Pel que fa a 
l'impacte del virus a les escoles, 
a l'Institut Escola Vall de Lord 
s'han confinat els grups de P3 a 
PS, el cicle superior i 1r d'ESO, i 
a l'Institut Francesc Ribalta de 
Solsona, 4t d'ESO A. 

Contagiats per 
Covid 26 alumnes 
de l'acadèmia 
militar de Talarn 

L'Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials (AGBS) de Talarn ha 

~ 

registrat un brot de coronavirus 
amb 26 alumnes contagiats. Els 
positius s'han aïllat i el centre 
està fent PCR a la resta dels 400 
aspirants a suboficial. El minis
teri de Defensa ha enviat a pro
fessionals mèdics propis per 
atendre els afectats. 

provisionalment confinats a les 
cel·les. Per la seva banda, els 
funcionaris assignats al mòdul 
ha donat negatiu. Des de Justícia 
hari destacat "la professionalitat 
dels penitenciaris i sanitaris que 
gestionen aquest brot". Cal re
cordar que CSIF va denunciar el 
cap de setmana que el Departa
ment de Salut no havia realitzat 
cap cribratge massiu després del 
brot que es va detectar diven
dres. El sindicat també va dir 
que la fata de proves "obliga" als 
treballadors i a les seves famílies 
a "convertir-se en potencials ob
jectius de la pandèmia". 

Salut fa 777 
cnbratges a la 
demarcació 
l'última iornada 
El Departament de Salut va con: 
tinuar ahir amb els cribratges 
massius en diferents municipis 
de la demarcació de Lleida per 
a la detecció del Covid-19. Du
rant el dia d'ahir, es van fer 777 
tests d'antígens, 600 dels quals 
a Lleida i 177 a l'Alt Pirineu i 
Aran. A la Plana, es van fer pro
ves al barri de la Mariola (102), 
el Soleràs (88) i Bellpuig (410), 
mentre que a la Regió Sanitària 
de l'Alt Piríneu i Aran, van tenir 
lloc únicament a tremp (177). 
Recordar que aquests cribrat
ges s'emmarquen dins la nova 
estratègia de la conselleria per 
frenar els casos de coronavirus 
a Catalunya i trencar possibles 
cadenes de transmissió. 

Un brot de Covid 
afecta 17 persones 
a l'Hospital Santa 
Maria de Lleida 

L'Hospital Santa Maria ha de
tectat un brot de Covid-19 amb 
almenys 17 persones contagi
ades, èntre pacients i treballa
dors. El brot s'hauria registrat 
a la primera planta i afectaria 
almenys 17 persones (11 paci
ents i 6 treballadors). Des d~l 

centre s'estarien fent PCR per 
detectar possibles nous casos. 

Linyola declara un brot 
\\descontrolat" amb més 
de 60 positius i fa una 
crida a no sortir de casa 
S'estudia no aplicar la flexibilització de 
mobilitat de cara al cap de setmana 
Linyola 
ACN 

L'Ajuntament de Linyola (Pla d'Ur
gell) ha declarat un brot "descon
trolat" de Covid-19 amb més de 
60 positius i 120 persones en aï
llament domiciliari. Dissabte es 
va alertar d'un brot important 
al municipi amb 3S casos posi
tius. Ara avisen que la virulència 
d'aquest brot és la més forta de
tectada mai fins ara al poble, de 
poc més de 2.600 habitants, amb 
l'índex de contagi més alt de tot 
Ponent. Ara, s'esta estudiant no 
aplicar la flexibilització de me
sures aprovades pel Procicat de 
cara al cap de setmana, amb el 
canvi de restricció de mobilitat 
municipal a mobilitat comarcal. 

Ahir es va tancar el consultori 
mèdic per un cas entre els faculta
tius. Totes les urgències i consul
tes han estat derivades al. CAP de 
Mollerussa. Fins al 24 de desem
bre es tanquen zones esportives, 

FOTO: Josep Anton Pérez I S'ha tancat el consultori mèdic per un cas 

de jocs infantils i la llar d'infants, 
l'edifici Pau Casals, l'edifici Cal 
Formiguera i a l'Ajuntament s'ha 
restringit l'accés al públic amb 
atenció només de forma telefò
nica. Pel que fa a la llar d'infants, 
es mirarà d'atendre els casos amb 
dificultats de.,custòdia concrets i 

justificats. El col·legi també està 
adoptant mesures de contenció i 
la biblioteca només farà servei de 
préstec individualitzat. 

Des del consistori s'ha fet una 
crida a restringir al màxim la mo
bilitat i a no sortir de casa si no és 
estrictament necessari. 

Avancen les obres de l'edifici annex de l~rnau 
Els treballs del nou edifici annex que s'està construint a l'Hospital Universitari Amau de Vilanova 
continuen avançant a bon ritme per tal de tenir-lo enllestit, si es compleixen els terminis previstos, 
a primers d'any. Ahir, s'estava treballant en la façana del nou edifici que comptarà amb gairebé 4.500 
metres quadrats i tindrà un total de quatre plantes. /FOTO: Tony Alcantara 
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lJRt es dispara a 
Catolunya .fins a 
1, ll i el. risc puja 
38 punts més 
La velocitat de propagació a Ca
talunya, I'Rt, s'ha disparat en 
les últiml!s hores i ha passat del 
0,94 notificat dilluns a 1'1,11 de 
dimarts. El risc de rebrot tam
bé puja considerablement, ho 
fa 38 punts, fins als 219, i la 
incidència a 14 dies s'eleva de 
206,22 a 211,77, segons les 
dades de Salut. S'han declarat 
1.886 nous casos confirmats 
per PCR o test d'antígens (TA), 
cosa que eleva la xifra total 
a 328.943 des de l'inici de la 
pandèmia (361.349 amb totes 
les proves). S'ha informat de 
39 noves morts i el total és de 
16.432. 

Baixen fins a 117 
els ingressats 
per Covid-19 als 
hospitals de Lleida 
El volum de persones ingressa
des amb Covid-19 als centres 
hospitalaris públics i privats 
de la Regió Sanitària Lleida va 
baixar ahir a 117, dos menys 
que dilluns. Segons Salut, els 
pacients a les UCI també han 
baixat d'11 a 10. A l'Arnau hi 
ha 46 persones hospitalitzades, 
40 a planta i 6 a I'UCI; al San
ta Maria hi ha 18 hospitalitzats 
per coronavirus, 15 a planta i 3 
a I'UCI; als centres privats hi ha 
47 persones ingressades amb 
covid-19, 46 a planta i 1 a I'UCI; 
i a l'Hotel Salut Nastasi hi ha 6 
hospitalitzats. 

Ponent passa de 
28 grups escolars 
confinats a 30 en el 
balanç de dimarts 

La demarcació de Lleida regis
trava ahir un total de 30 grups 
escolars confinats, 2 més que 
dilluns, segons el darrer balanç 
del Departament d'Educació. 
També va pujar el nombre de 
persones en quarantena en 
passar de les 648 de dilluns a 
les 710 d'ahir (+62), amb 671 
alumnes i 39 professionals. Fins 
ara hi ha hagut 1.423 positiu~ 
a les aules, dels quals 1.232 
corresponen a alumnes i 191 
a professionals. El centre de · 
la demarcació amb més grups 
confinats ara és l'institut de 
Sant Llorenç de Morunys. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 14/12/2020 
Regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

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

69 27 21.496 3.148 22 432 75 

Seguiment epidemiològic 

Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 
tornen a tenir la velocitat 
de contagi per sobre de l' 1 
Ponent suma 111 casos més i un mort i el risc de 
rebrot es dispara al Pirineu fins als 530 punts 
La demarcació de Lleida va 
sumar ahir 111 positius més 
(BO a la plana 131 al Pirineu) 
I un mort més a la plana, 
segons les dades de Salut. A 
més, la velocitat de contagi 
es dispara per sobre d'1 a 
les dues regions sanitàries 
I el risc de rebrot creix, 
especialment al Pirineu, on 
arriba a 530. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitària de Lleida hi ha 
20.712 casos confirmats per PCR 
o antígens, 80 més. Són 21.496 si 
es tenen en compte totes les pro
ves (80 més), i s'hi ha afegit una 
víctima més. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 27 punts i se situa en 221, ja 
per sobre del registrat la setma
na anterior (208). La velocitat de 
propagació puja 12 centèsimes 
fins a 1'1,05, mentre que la set
mana anterior era de 0,8. La taxa 
de confirmats per PCR/TA està en 
115 per cada 100.000 habitants, i 
la incidència a 14 dies és de 223 
(272 en l'interval anterior). El 
3,53% de les proves donen posi
tiu. 

La regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran registra 2.962 ca
sos confirmats per PCR o TA, 31 
més, i 3.148 sumant totes les pro
ves (31 més). Nq hi ha hagut cap 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

Positius 24.644 .:...Po:.:s:.:.:iti::.:'u;.:..s __ ____:3:.!:!6:.:!::1:.:..3~4~9 _Po_s_iti_u_s - --=1"-'. 7~6:.=2:.:.:.2::.::1=2 Positius 73.539.416 
Morts 507 Morts 16.432 Morts 48.401 Morts 1.635.373 

----------~~~ 

mort el darrer dia. 
El risc de rebrot puja de cop 

153 punts i se situa en 530. La set
mana del 28 de novembre al 34 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 5/12 al ll/12) 

Font: Departament de Salut 

de desembre estava en 449. L'Rt 
també puja considerablement en 
24 hores, de 0,98 a 1,27. En l'in
terval anterior estava en 1'1,11. La 

taxa de confirmats per PCR és de 
230 casos per cada 100.000 habi
tants. La incidència acumulada a 
14 dies està en 423, pels 513 de 
l'interval anterior. A la regió hi ha 
27 pacients ingressats (+2). 

PER COMARQUES 

En paral·lel a l'empitjorament 
a les regions sanitàries es pro
dueix també un creixement del 
risc de rebrot per comarques. 
Aquest indicador puja al Segripa, 
la Noguera, les Garrigues, el Pla 
d'Urgell, la Segarra, la Cerdanya, 
l'Alt Urgell i l'Aran. 

La situació torna a ser ara es
pecialment complicada al Pla 
d'Urgell, que puja fins als 471 
punts; a la Cerdanya, que se si
tua en 1.400 punts, a l'Alt Urgell 
(382) i al Solsonès {765). En canvi, 
segueix baixant al Pallars Jussà. 

Pel que fa a la velocitat de 
transmissió, continua augmen
tant el nombre de comarques 
que superaven l'índex 1, Al Sol
sonès, les Garrigues, el Pallars 
Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i 
el Pla d'Urgell, que ja sobrepas
saven aquest topall dilluns, ahir 
s'hi va afegir la Noguera, que es 
va situar amb 1.1. 
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ED TORIAL: El cas de Tremp no es pot repetir 
~ 

L
a Consellera de Salut, Alba Vergés, va comparèixer ahir des de 
Tremp per donar'explicacions sobre el brot de Covid-19 que, 
de moment, ja ha provocat 55 morts entre els residents de l 

geriàtric de la Fundacio Fiella. Vergés va defensar la gestió del De

partament de SaJut a l'afirmar que des del primer moment va fer 

dos cribatges al detectar-se el primer cas de coronavirus en una 

treballadora,.Durant aquest cap de setmana: però, s'han anat suc

ceint versions contradictòries. Si Salut afirmava la setmana passa

da que va detectar "descontrol" a la residència, l'entitat gestora 

desmentia aquest extrem en un comunicat i feia notar que abans 

que la Conselleria la intervingués es va confiar la gestió a una ONG. 

Aquesta entitat va negar dilluns que s'hagués fet càrrec del gerià

t ric (sostè que només hi va anar per fer un informe) mentre que 

la fundació es mantè en la seva afirmació. D'altra banda, la Fiscalia 

indaga si s'han complert tots els protocols i ja ha requerit informa

ció dos vegades a Salut. I encara que és evident que ara tots els 

esforços s'han de dedicar a redreçar una situació crítica que té un 

fort impacte per una comarca com la del Pallars Jussà caldrà que 

quan sigui possible i millori la situació s'analitzi bé el que ha passat 

perquè serveixi, si més no, perquè no torni a passar enlloc. 

i Contradiccions? 

Deia Ortega y Gasset que 'Yo 
say yo y mi circunstancia y 
si no la salvo a ella, no me 

salvo yo'. La circumstància, avui 
és el punyeter, letal i comodí virus, 
espècie de Joker microscòpic, psi
còpata, d'humor pervers i retorçut 
que fa la guitza al justicier Batman. 
Segons on i com, aquest joker és 
l'excusa ideal per tapar contradic
cions. O destapar-les, esclar. És, 
per dir-ho ràpid, quan els fets res 
tenen a veure amb les paraules. 
Un exemple de tradició cristiana, 
'Nens i nenes, ;no digueu menti
des!'. Acte seguit els mengem el 
coco amb els Reis d'Orient! Mirat
ges per alimentar la il·lusió infantil? 
Després ens declarem republicans 
i votem oligarquies aristocràtiques. 
¿És per això que davant les pro
meses electorals dels politicastres, 
votem la carta als reis? ll ·lusions in
fantils? Aquest sidral respon a que 
l'alcalde republicà de Gotham, vu ll 
dir Lleida, anuncia funcions teatrals 
amb los Reixos d'Orient al Pavelló 
Ba rris Nord. Al llarg de quatre dies, 
500 persones nenes/nens per fun
ció compartiran il·lusions i ves a 
saber si algun joker. 12.000, prèvia 
acreditació. Qui no hi sigui no hi és 
comptat. Magistral lliçó existencial 
pels que es quedin al carrer. 'Muc
hos seran 1/amados, pocos escogi
dos' avisa Ell. 'Gracias a dios, toda
vía soy ateo', que deia Luis Buñuel. 

ERMENGOPOLYS 

L'Oda a la Pàtria del Sr. Gelonch 
'Antoni Gelonch, .un lleidatà que va marxar fa seixan
ta-quatre anys de la nostra ciutat, ha estat darrerament 
una de les persones que més ha fet sentir-se pels seus 

actes de generositat cap a les seves arrels. En primer lloc, 
perque va cedir la seva col·lecció de 1.001 gravats (una de les 
millors d'Europa) al Museu Morera de Lleida. 
La impressionant col·lecció compta amb obres de Miró, 
Goya, Picasso, Tàpies, Barceló, Warhol ... i va des del segle XV 
fins a l'actualitat. El cas de l'Antoni, que ha viscut un exili vital 
per, en primer lloc, estudiar Dret i Farmàcia a Barcelona, i en 
segon lloc, per haver estat treballant tant en el sector públic 
com en el privat en indrets com Barcelona, Boston o París. 
Després d'aquest periple en la seva vida, ha volgut fer-se ser 
generós amb la terra que el va veure néixer i, a més de la 
donació artística, ha publicat el llibre Quan érem lleidatans. 
El volum, amb el privi legi de tenir un brillant pròleg per part . ..... 
del cèlebre Josep Vallverdú, no deixa de ser un testimoni en 
el qual es relata les vivències (no heroiques) d'un lleidatà de 
classe mitjana -que és el cas d'un dels molts ilerdencs que 
avui tenen la franja dels seixanta anys- en el qual al llarg dels 
seus capítols es reprodueixen, citen i enumeren "notarial
ment" indrets locals i comerços (roba, queviures, mobilia
ri ... ), persones i famílies lleidatanes dels anys seixanta i setan· 

ta del segle passat o personatges, com els "paracaigudistes" 
del règim (funcionaris d'arreu d'Espanya) vinguts a governar 
i regir les administracions locals lleidatanes de l'època; així 
com també de records de fets socials succeïts durant la Lleida 
que va de la postguerra fins a la mort del general Franco. 
E I llibre en si no deixa de ser un ~studi sociològic dividit en 
tres grans parts: la família i la formació de l'autor, la vida 
econòmica i social de la ciutat/regió, i fina lment una reflexió 
de què i com era el franquisme a Lleida, i qui va ajudar a sor
tir-se'n. Important és la reflexió econòmica que es fa de la 
ciutat durant lustre que va del 1955 al 60 (neix la Fira de Sant 
Miquel, la regió multipl ica per 14 els seu's conreus fruiters i 
com els pagesos venen a gastar-s'ho tot a les botigues i co
merços del carrer Major de Lleida), i en un segon lustre, com 

LA.ntoni Gelonch, que va deixar 
Lleida fa 64 anys, s'ha fet sentir 
darrerament pels seus actes de 

generositat cap a les seves arrels 
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als inicis dels setanta la ciutat comença a crear un pla futur 
social, econòmic i cultural. 
Vist des de dalt, el llibre permet que els lleidatans puguin 
reviure vivències passades, i convida a tots aquells que no 
tenen cap relació/vinculació amb Lleida a reviure situacions 
socials que podrien haver passat a Girona, Tarragona, Reus ... 
i que evoquen a una certa nostàlgia viscuda i estima cap a les 
arrels, fets que a molts d'ells els agradaria tornar a reviure-les. 
El cas particular de Lleida, ciutat que molts catalans mai han 
visitat, però sí que hi han "passat" algun cop a la seva vida, 
el ll ibre ajuda a poder conèixer la capital de la Terra Ferma, 
descobrir-la, entendre la seva gent i la història que l'atresora. 
Lleida, per l'autor del llibre, no deixa de ser una ciutat "espe
cialment especial", amb una personalitat pròpia, que per cul
pa de la baixa autoestima que sempre s'ha tingut, o perquè 
es un pas fronterer entre Espanya i Catalunya, que mai els 
dirigents que hem tingut han sabut alçar la veu i queixar-se 
enèrgicament per tal de defensar el seu territori. Aquest, i 
els propers dos volums que vindran, serviran no només per 
fer un 'Oda a la Pàtria' personal del Sr. Gelonch, sinó també 
una reflexió per a futures generacions que vindran, les quals 
haurien de fer capgirar aquest sentiment viscut i posicionar 
Lleida en el lloc que es mereix. 
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VAN FER ENTRE ELS ANYS 1968 I 1973 A DIVERSOS INDRETS DEL PAÍS 

La Picota 

Josep Lladonosa 
Cuiner di\lguaire 

Ahir es va pre-
sentar, amb l'apa
drinament dels 
germans Torres, 
la primera edició 
dels Premis Gas
tronòmics Josep 
Lladonosa, el 'màster xef' de les 
Escoles d'Hostaleria de Catalunya. 
La nostra enhorabona: 

Salvador Ribas 
Director del Parc Astronòmic 

El Parc Astronò
mic del Mont
sec que diri
geix i l'estació 
de muntanya 
d'Espot han es
tat premiats en 
l'edició d'enguany dels Premis 
Internacionals Starlight. Felici
tats per aquest reconeixement. 

Victor Orban 
Primer ministre d'Hongria 

Nou pas enre
re al seu país. 
Les parelles del 
mateix sexe han 
perdut la possi
bilitat d'adoptar, 
després d'una 
reforma constitucional que limi
ta el concepte de família a la se
va versió més conservadora. 

el Petardo 
La consellera de Salut havia 
convo~at ahir una roda de 
premsa a Tremp. Com gairebé 
sempre, la compareixença va 
començar amb retard, més de 
mitja hora. Aquesta reiterada 
falta de respecte cap als mit
jans s'hauria d'acabar, perquè 
representa una manca de res
pecte cap a tota la ciutadania. 
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I Montse Torres 
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Les vacunes 
i el Covid 
Fa molts anys que no em po
so cap vacuna. De petita, re
cordo que els nens de l'escola 
anàvem al consultori mèdic del 
meu poble i allà la infermera 
ens anava punxant un per un. 
En sortir, tots ufans amb la nos
tra tireta, ens preguntàvem 
"t'ha fet mal?", "has plorat?", 
mentre el metge ens posava 
una marca en aquells carnets 
de vacunes de l'època, que 
eren poc més que un trosset 
de cartolina. En aquells temps, 
per nosaltres la vacunació era 
quelcom lúdic, gairebé festiu, 
ja que ens permetia trencar 
la monotonia del dia a dia es
colar. Ara les vacunes estan al 
centre de l'actualitat i no és 
per menys ... frenar la pandè
mia depèn, en bona part, de 
l'èxit, la seguretat i l'efectivitat 
d'aquests fàrmacs. He de con
fessar que em fa una mica de 
por vacunar-me (tot i que no 
formo part de cap col·lectiu de 
risc, i no entraria en els primers 
grups que ha definit el ministre 
lila), però ara que sabem que 
Catalunya començarà a dispen
sar vacunes la primera setma
na de gener ho he vist molt a 
prop. Les vacunes són una de 
les respostes que estàvem es
perant i un dels mecanismes 
que ens ha de permetr~ anar 
deixant enrere aquesta pan
dèmia que, a vegades, sembla 
no tenir fi. Tant de bo funcio
nin i el Covid aviat quedi com 
una d'aquelles malalties per les 
quals ens vacunaven de petits. 
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