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Linyola atribuye a la 'relajación 
social' el brote con 70 positivos 

El alcalde de la 
población critica 
la "pasividad" de 
Salut y reclama 
un cribaje masivo 

Las muertes en Vergés da por hecho que habní 
Tremp ya son 58 1 que dar ((pasos atnis sí o sí" y 
Y Argimon afirma endurecer las restricciones en 
que se investigara 1 Navidad por los malos índices 
la gestión del caso _ _ _ 

Educació aplaza alll de enero 
el retorno a las escuelas y los 
profesionales podran hacerse 
un test PCR al reincorporarse 
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FOTO: Tony Alcantara I El condenado, òscar Gallinat, exeducador social de Mollerussa, abandona la Audiencia 

Mas de 130 años de carcel 
por corrupción de menores 

Supone la condena mas alta que se ha 
impuesto en Lleida, aunque sólo cum
plira 15 años y medio pòr la veintena 
de delitos. COMARQUES I PAG. 19 

QUE NO ENS FALTIN 
ELS MOTIUS PER SOMRIURE 

BON NADAL I SALUT, MOLTA SALUT! 

FOTO: @marbella-fc I El equipo plantó cara peró perd ió 1-0 
----·-----· -- -·- -··-- ----· --

Un penalti en la prórroga deja al 
lleida fuera de la Copa en Marbella 
----------DE" yr_ ! PJ: .;~ 2_ 

'SÍ' DEL PSC A LAS CUENTAS 
DE LA DIPUTACIÓN Y EN 
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4 -TEMA DEL DIA JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

CONSEQÜÈNCIES DEL C_OVID-19 

La ~velocitat de 
contagi i. el ri?C 
de rebro~ pugen 
a Catalunya 
La velocitat de propagació a Ca
talunya; l'Rt, ha seguit pujant 
en les últin:¡,es hores i ha pas
sat de 1'1,11 notificat dimarts a 
1'1,22 d'aquest dimecres. 

El risc de rebrot també se
gueix creixent, ho fa 26 punts, 
fins als 245, i la incidència a 14 
dies s'eleva de 211,77 a 215,01, 
segons les últimes dades de Sa
lut. 

Situació a 15/12/2020 

Lleida Pirineu i Aran 

68 25 

Seguiment epidemiològic 

Regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

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

21.576 3.186 244 . 16 432 75 

S'han declarat 2.050 nous 
casos confirmats per PCR o test 
d'antígens (TA), cosa que eleva 
la xifra total a 330.993 des de 

· l'inici de la pandèmia (363.461 
casos). S'ha informat de 62 no
ves morts i el total és de 16.494. 

Un nou mètode 
de càlcul de l'Rt la 
situa a Catalunya 

t-... D I .d,.C:: • "t:;;O 

La velocitat de contagi puja 
a Lleida i el Pirineu i assoleix 
valors del passat octubre 

El Departament de Salut treba
lla en un nou mètode de càlcul 
dels indicadors que situaria I'Rt, 
entre el'1,45 i 1'1,50. Així ho va 
explicar el secretari de Salut 
Pública, Josep Maria Argimon, 
qui va detallar que el mètode 
es basa en els tests d'antígens i 
no les PCR i dona una foto més 
"actualitzada". Això situaria els 
casos de la darrera setmana en 
12.000. Les dades d'ahir de Sa
lut indiquen una Rt d'1,22, però 
és la situació de fa tres dies, ja 
que es basa en les PCR i els re-
9Uitats d 'aquestes poden tenir 
fins aquestes 72 hores de de
mora . 

La regió sanitària pirinenca té un risc de contagi 
de 716, el més alt des del dia 12 de novembre 

Creixen fins a 
124 els ingressats 
per Covid -19 als 
hospitals de Lleida 

la demarcació de Ueida va 
sumar ahir 118 positius més 
de CoVid (80 a la plana i 38 
al Pirineu), però cap altra 
defunció, segons les dades 
de Salut. A més, la velocitat 
de contagi continua pujant 
per sobre d'l a les dues 
regions sanitàries i el risc de 
rebrot es dispara al Pirineu, 
on arriba ja a 716, el més alt 
des de la setmana del 6 al 
12 de novembre. 

lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitària de Lleida, 
hi ha 20.793 casos confirmats 
per PCR o antígens, 81 més. Són 
21.576 si es tenen en compte to
tes les proves (+80). No hi ha ha-

El volum de persones ingressa- gut cap altre mort. 
des amb Covid-19 als centres Pel que fa al risc de rebrot, pu-
hospitalaris públics i privats ja 23 punts i se situa en 244, per 
de la Regió Sanitària de Lleida sobre del registrat la setmana an-
va pujar ahir a 124, set més terior (195). És el més alt des de 
que dimarts. Se_gons Salut, els la setmana del26 de novembre al 
pacients a les UCI també han 2 de desembre. 
pujat, i ara en són 11 (+1). A La velocitat de propagació pu-
l'Arnau hi ha 48 persones hos- ja 1 dècima fins a 1'1,15, mentre 
pitalitzades, 42 a planta i 6 a que la setmana anterior era de 
t~CI; al Santa Maria hi ha 18 -:..... 0,78. És la més alta des de la set-
hospitalitzats per coronavirus, mana del 22 al 28 d'octubre. 
14 a planta i 4 a I'UCI; als cen- La taxa de confirmats per PCR/ 
tres privats hi ha 50 persones TA està en 123 per cada 100.000 
ingressades, 49 a planta i 1 a habitants, i la incidència a 14 dies 
I'UCI; i a l'Hotel Salut Nastasi hi és de 226 (259 en l'interval ante-
ha 8 hospitalitzats. rior). 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

Positius 24.762 Positius 

Morts 507 Morts 

La regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran registra 3.000 casos 
confirmats per PCR o TA, 38 més, i 
3.186 sumant totes les proves (38 

363.461 Positius 1.773.290 Positius 74.126.598 
16.494 Morts 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 6/12 al 12/12) 

Font: Departament de Salut 

més). No s'ha notificat cap mort 
en les darreres 24 hores. 

El risc de rebrot puja 186 punts 
i se situa en 716. La setmana del 

48.596 Morts 1.648.147 

29 de novembre al 5 de desem
bre estava en 440. En paral·lel, I'Rt 
també puja considerablement en 
24 hores, d'1,27 a 1,56. En l'inter
vàl anterior estava en 1'1,07. És la 
més alta des de la setmana del17 
al23 d'octubre. 

La taxa de confirmats per PCR 
és de 270 casos per cada 100.000 
habitants. La incidència acumula
da a 14 dies està en 469, pels 522 
de l'interval anterior. A la regió hi 
ha 25 pacients ingressats (-2). 

.PER COMARQUES 

La situació empitjora també en 
les dades comarcals. El risc de re
brot puja a tota demarcació (fins i 
tot al Pallars Jussà després de dies 
de descens), excepte a l'Urgell i el 

· Pallars Sobirà, on baixa, i a l'Alta 
Ribagorça, comarca que es man
té en risc nul. La situació torna a 
ser ara especialment complicada 
al Pla d'Urgell, que puja fins als 
468 punts; a la Cerdanya, que se 
situa en 2.198, a l'Alt Urgell (394), 
a les Garrigues {379) i al Solsonès 
(765). Pel que fa a la velocitat de 
transmissió, ja són nou les comar
ques que superen 1'1, amb espe
cial perillositat a les Garrigues, 
que està a 3,22. 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

El brot de la residència Fiella 
de Tremp registra tres noves 
defuncions i ja en suma 58 
El secretari de Salut Josep Maria Argimon diu que 
s'està estudiant "si la gestió va se_r l·a que tocava" 
El brot de Covid-19 que 
afecta la Residència Flella 
de Tremp ha causat la mort 
de tres usuaris més de 
l'equipament, amb la qual 
cosa la xifra de defuncions 
puja fins a 58. 

Tremp 
ACN 

Segons les dades facilitades pel 
Departament de Salut, hi ha 22 
residents més que continuen 
contagiats, nou dels quals es tro
ben a l'Hospital Comarcal del Pa
llars. Mentre, entre els treballa
dors del centre de la tercera edat 
de la capital del Pallars Jussà n'hi 
ha 35 casos positius de coronavi
rus. 

Des de Salut van informar el 
passat dimarts que 55 usuaris 
més ja han acabat l'aïllament i 
haurien superat la malaltia. El 
Departament va intervenir el cen
tre el 28 de novembre en detec-

tar una "situació descontrolada", 
una acusació que el patronat de 
la residència va negar. En aquest 
sentit, el secretari de Salut, Josep 
Maria Argimon, va explicar que 
"ara s'ha de mirar si realment si la 
gestió pròpiament de la residèn
cia va ser la que tocava, això està 
en aquests moments en mans de 
la Fiscalia i després també hi ha 
un expedient intern nostre". 

Per altra banda, diversos veïns 
de Tremp van mostrar la seva "in
dignació" en veure que diversos 
grups de joves que identifiquen 
com militars, així com també al
guns treballadors de la Residèn
cia Fiella -que podien arribar a 
ser mig centenar de persones- es 
trobaven diversos caps de set
mana del mes de novembre a 
l'exterior d'un bar del municipi 
sense respectar les mesures de 
seguretat. Algun dels veïns tam
bé va confirmar que va alertar de 
la situació trucant al112 i avisant 

t'Aran exigeix al Govern 
equiparar-se amb França 
pel que fa a la mobilitat 
La síndica denuncia el "tracte desigual i 
injust" respecte a l'Alt Urgell i Andorra 

Vielha e Mijaran pugui integrar Andorra dins els 
ACN seus límits de restricció de mobi-
La síndica d'Aran, Maria Vergés, litat durant el cap de setmana. En 
acompanyada per diferents alcal- aquest sentit, la síndica aranesa 
des aranesos i consellers del Con- va denunciar el "tracte desigual 
selh Generau, va exigir ahir di me- i injust" que l'anunci fet pel Ge-
eres al Govern de la Generalitat vern "suposa per a la Val d'Aran i 
de Catalunya l'harmonització de la frontera amb França". 
les mesures entre l'Aran i França. La síndica aranesa va remarcar 
Vergés va fet aquesta petició ........ que, des del govern del Conselh 
després que el passat dimarts la Generau d'Aran han dut a terme 
consellera de la Presidència i por- durant setmanes "totes les ges-
taveu del Govern en funcions, tions i contactes possibles" de-
Meritxell Budó, anunciés el vis- manant al Govern l'harmonitza-
tiplau de l'executiu català per ció de les mesures entre l'Aran 
tal que la comarca de l'Alt Urgell i França "de la mateixa manera 

FOTO: Marta Lluvlch (ACN) I De moment, encara hi ha 57 positius _ ... _ -·---------- --------------
a l'ajuntament i que efectius poli
cials s'havien personat al lloc per 
dispersar aquests grups i aixecar 
actes. Des de l'ajuntament expli
caven que a nivell oficial no havia 
rebut cap queixa, tot i que sem-

pre que s'ha detectat un possible 
incompliment de les mesures han 
treballat amb la policia local i els 
mossos, reforçant la seva presèn
cia els caps de setmana, per in
tentar evitar-ho. 

FOTO: C.G.A. I La síndica es va reunir amb alcaldes i consellers de l'Aran 

que ho va demanar l'Alt Urgell 
amb Andorra". Vergés considera 
que l'anunci del Govern d'aquest 
dimarts suposa "un greuge com-

------·-------·----

paratiu per al territori aranès" i, 
per això, va afirmar que "el go
vern del Conselh Generau, com 
a màxima institució aranesa, no 

Dolça Revolució 
defensarà l'ús del 
diòxid de clor en 
una acció a Tremp 
L'entitat Dolça Revolució ha 
convocat una acció aquest 
diumenge a Tremp -a les 
11.00 hores davant la Resi
dència Fiella- per defensar 
l'ús del diòxid de clor (MMS) 
com a tractament per al Co
vid-19. L'organització ha di
fós que oferirà gratuïtament 
aquest producte a tots els 
equipaments de la tercera 
edat que així ho sol·licitin . 
A més, han animat a altres 
entitats a convocar trobades 
davant les residències d'al
tres ciutats. 

El PP de Lleida 
demana que 
s'assumeixin 
responsabilitats 
La presidenta Marisa Xandri 
va demanar "transparència" 
a Salut davant "el silenci de 
la consellera envers la tragè
dia que s'està vivint a la resi
dència Fiella de Tremp" i va 
dir que "Vergés va anar a la 
capital del Jussà per complir 
l'expedient, però no per do
nar explicacions de com s'ha 
gestionat des que el Govern 
se'n va fer càrrec". Xandri va 
criticar "la desídia a l'hora 
d'abordar la pandèmia". 

pot permetre acceptar t ractes 
desiguals i inj ustos com aquest". 

La síndica d'Aran també va dir 
que des del govern aranès són 
"totalment conscients de la si
tuació provocada pel Covid-19 i 
de la necessitat d'aplicar les me
sures i restriccions per controlar 
el virus", però també "consideren 
necessari que tots els territoris 
puguin comptar amb les mateixes 
oportunitats perquè la ciutadania 
faci front a aquesta crisi amb les 
màximes garanties", sobretot 
també "tenint en compte que 
actualment les dades de la Val 
d'Aran la cof.loquen com un dels 
territoris amb menys risc de re
brot de Catalunya", va assenyalar. 

Així mateix, Maria Vergés va 
remarcar la importància que té 
la f rontera per a una part de la 
Val d'Aran, especialment el Baix 
Aran, ja que "comparteix no sols 
un espai comú d' intercanvi de re
lacions econòmiques i laborals, 
sinó també de relacions sani
tàries i educatives. 
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Educació ajorna a l' 11 
de gener el retorn a 
l'escola per allunyar-lo 
de les reunions familiars 
Els professionals podran fer-se una 
PCR d'automostra al tornar de festes 
El conseller d'Educació. 
Josep Bargalló, va anunciar 
ahir que Ja represa del curs 
serà 1'11 de gener I no el dia 
8 com estava previst amb 
l'objectiu d'allunyar-lo de les 
reunions familiars. 

Barcelona 
ACN 

El conseller també va precisar 
que el dia 8 es declararà no lec
tiu per decret llei i no es recu
perarà. A més, el personal de 
centres educatius que ho vulgui 
tindrà accés a una PCR d'auto
mostra de frotis nasal quan s'in
corpori després de les festes de 
Nadal. Segons va detallar ahir el 
Govern, els professors i la resta 
de personal dels centres tindran 
voluntàriament accés a aquest ti
P,US de tests entre 1'11 i el 29 de 
gener, quan s'aniran distribuint 
'kits' perquè qui vulgui es faci la 

FOTO: ACN I La data prevista per tornar a les aules era el 8 de gener 

prova, que després serà recollida i 
enviada a laboratoris per ser ana
litzada. 

L'objectiu és detectar casos 
asimptomàtics després del perío
de nadalenc, quan es preveu més 

Una recerca lleidatana 
diu que la cloroquina no 
protegeix del Covid-19 
la cloroquina i els seus derivats 
no tenen un efecte protector so
bre el Covid-19 en persones trac
tades crònicament, segons una 
recerca desenvolupada per in
vestigadors de la Universitat de 
Lleida (Udl), l' Institut de Recerca 
Biomèdica de lleida (IRBLieida) i 
l'Hospital Arnau de Vilanova que 
acaba de publicar la revista inter
Qacional Plos One. 

Són els resultats del segui
ment a pacients que prenen 
aquest fàrmac per al control de 
les seves malalties auto-immu
nes, comparant la prevalença del 
Covid-19 entre ells i un grup de 
control que no consumeix cloro-

Feta per la 
UdL, l'IRB i 
l~rnau 

Publicada per 
la revista 
'Plos One' 

quina. L'Organització Mundial de 
la Salut també ha confirmat que 
cap dels fàrmacs contra la covid 

interacció social. Tant Salut com 
Educació s'han felicitat pel balanç 
del primer trimestre a les esco
les, quan només un de cada cinc 
alumnes s'ha hagut de confinar 
almenys un cop. Bargalló també 

que estava provant, com ara la 
cloroquina o el remdesivir, en re
dueixen la mortalitat. 

Els investigadors lleidatans 
han distribuït una enquesta, 
amb especial atenció a les asso
ciacions espanyoles de pacients 
centrades en malalties auto-im
munes i reumatologia, però tam
bé a la població en general. En 
total, l'han respost 2.295 indivi
dus d'arreu de l'Estat, dels quals 
n'han seleccionat 2.150. Dins 
d'aquesta mostra, 319 són per
sones que segueixen tractaments 
amb cloroquina o derivats. 

les dades indiquen que "els 
pacients que prenen regularment 
derivats de cloroquina estan 
igualment exposats a la infecció 
per SARS-CoV-2 i han de prendre 
les mateixes mesures de protec
ció que la població general", des
taca el professor de la Facultat de 
Medicina de la Udl i investigador 
de I'IRBLieida, Joan Fibla. 

Les escoles de 
Ponent tenen 
35 grups aïllats, . , 
ctne mes que 
els de dimarts 
la demarcació de lleida re
gistrava ahir 35 grups confi
nats, cinc més que dimarts, 
segons el balanç del Departa
ment d'Educació. També van 
pujar el nombre de persones 
en quarantena en passar de 
les 710 de dimarts a les 774 
ahir (+64), amb 727 alum
nes i 47 professionals. El ba
lanç també constata que fins 
ara hi ha hagut 1.433 positius 
a les aules, dels quals 1.239 
corresponen a alumnes i 194 
a professionals. L'escola que 
té més grups confinats ara és 
l'institut de Sant llorenç de 
Moruny, amb un total de qua
tre. A tot Catalunya, el nom
bre de grups escolars confi
nats per Covid-19 és de 642, 
113 més que aquest dimarts. 
Això representa el 0,89% del 
total. Hi ha 16.095 persones 
confinades, 2.869 més que 
en el balanç anterior: 15.304 
alumnes, 753 docents i perso
nal d'administració i serveis i 
38 de personal extern. 

va indicar que 4 de cada 5 alum
nes no ha deixat d'anar cap dia a 
l'escola per culpa del coronavirus 
mentre que 9 de cada 10 professi
onals educatius no han hagut de 
passar cap confinament. 

, 

Sanitat desaconsella 
que s'utilitzin tests 
d'autodiagnòstics 
de coronavirus 

FOTO: ACN / El ministre de 
Sanitat, Salvador lila (e) 
---· .. . ... - - ----· 

El Consell lnterterritorial de Sa
lut ha desaconsellat de forma 
unànime l'ús de test d'autodí
agnòstic de Covid. El ministre 
de Sanitat, Salvador lila, va afir
mar que "no són adequats", ja 
que "poden dur a enganys". Va 
demanar als professionals sani
taris que no els prescriguin i va 
subratllar que les persones que 
tinguin símptomes han de po
sar-se en contacte amb els ser
veis mèdics. 

Salut fa 635 tests 
en dos cribratges 
massius ala 
S - Dt- ·T-om 
El Departament de Salut va dur 
a terme ahir una altra jornada 
de cribratges massius a les re
gions sanitàries de lleida i l'Alt 
Pirineu i Aran, on es van fer un 
total de 635 tests ràpids d'antí
gens. A la plana es van fer 300 
proves al barri de la Bordeta i a 
l'Alt Pirineu i Aran, 335 tests al 
municipi de Tremp. 

L'hostaleria alerta que un 
nou tancament seria un cop 
que no podrien "assumir" 
Arran de l'evolució general que 
ha pres la pandèmia del Covid-19 
i la possible posada en marxa de 
noves restriccions de cara a les 
pròximes setmanes, el sector 
hostaler expressa que no podrà 
assumir un nou tancament. To
tes les associacions i federacions 
hostaleres del territori català 
han demanat de forma conjunta 
mantenir les condicions actuals 
de restricció tenint en compte 
que, segons consta als estudis 
del mateix departament de Sa
lut, la principal font del contagi 
és l'àmbit privat. El sector també 
afirma que "no és gens lícit acu
sar-nos de ser els culpables de 
l'increment de casos, quatre dies 

després de reobrir" i lamenta la 
"improvisació" del Govern, que 
asseguren, "ens agafen una altra 
vegada, obrint els establiments, 
contractant personal, amb les 
neveres plenes i a les portes de 
Nadal". 

El sector critica la "inacció" i 
la "manca de diàleg" del Govern 
i assegura que "no podem ad
metre que des del primer mo
ment se'ns hagi assenyalat com 
els culpables dets brots". L'hosta
leria ha traslladat al Govern una 
sèrie de propostes, com fer més 
inspeccions i castigar els infrac
tors, ampliar la mobilitat a les zo
nes més despoblades o realitzar 
accions sanitàries més precises. 

• 
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L'Alta Ribagorça, la Segarra i 
l' Aràll, amb un PIB-superior a 

Vergés diu que 
l'avortament 
a Catalunya 
"està garantit" 
La consellera de Salut eñ funci
ons, Alba Vergés, va assegurar 
que el dret a l'avortament a Ca
talunya "està garantit". "I si no 
és així, hi posem solució", va dir 
al ple del Parlament d'aquest 
dimecres durant la sessió de 
control al Govern. La diputa
da de la CUP Natà lia Sànchez 
li va retreure que les dones de 
la Catalunya Central i de l'Alt 
Pirineu i Aran no tenen cen
tres on interrompre lliurement 
l'embaràs, ja que cap centre 
dels Pirineus ofereix aquesta 
possibilitat i a les comarques 
centrals només es pot fer a Vic. 

- . 

la mitjana catalana l'any 2018 
Lleida es troba entre les ciutats de més de 50.000 
habitants que també el superen, amb 33.400 eu ros 
Lleida 
ACN 

l'Aran, el Tarragonès, la Segarra, 
l'Alta Ribagorça, l'Alt Camp, el Gi
ronès, el Baix Llobregat i la Conca 
de Barberà van ser les comarques 
amb el PIB superior a la mitjana 
catalana el 2018, a banda de la 
Ribera d'Ebre i el Barcelonès. Així 
segons l'ldescat, l'any 2018 el PIB 
per habitant va créixer gairebé un 
10% a tres comarques, en relació 
amb l'any anterior. El major in
crement va ser a l'Alta Ribagorça 
(9,6%), seguida pel Pallars Sobi
rà (9,4%) i el Pallars Jussà (9,3%). 
D'acord amb les dades de l'ldes
cat, els serveis eren la principal 
activitat econòmica a 37 comar
ques i a l'Aran el 2018, mentre 
que la indústria ho era a la Ribera 
d'Ebre, la Segarra, l'Alt Camp i la 
Conca de Barberà 

El sector industrial generava 
fa dos anys més de la meitat de 
l'activitat econòmica a la Ribe
ra d'Ebre i a la Segarra, (66,5% i 
55,8%, respectivament), i també 
era la principal activitat econòmi-

La mitjana del 
PIB a Catalunya 
se situa en els 
32.900 euros 
La mitjana catalana del PIB es tro
ba en 32.900 euros. Així, si hi ha 
municipis i comarques que estan 
per sobre, també n'hi ha que es
tan per sota. A la llista de muni
cipis de més de 50.000 habitants 
n'hi ha 14, com són Santa Coloma 
de Gramenet, Badalona, Vilanova 
i la Geltrú, Castelldefels i Vilade
cans. 

ca a l'Alt Camp (48,1%) i a la Con
ca de Barberà (46,1%). 

La desagregació dels resultats 
segons l'especialització producti
va indica que a la Ribera d'Ebre 
la branca de les indústries ex
tractives, energia, aigua i residus, 
concentrava pràcticament tot el 
valor afegit brut (VAB) industrial, 
mentre que a la Segarra destaca-

FOTO: Aj. Benavent/ El consistori invertirà 4.500 eu ros per fer-les 

Millores a la .llar de jubilats 
·ae Benavent ae Segrià 
l'Ajuntament de Benavent de 
Segrià invertirà 4.500 euros en 
efectuar diferents millores a les 
instal·lacions de la llar de jubi
lats del poble. L'objectiu és do-

tar l'espai amb uns equipaments 
més moderns i àdequats a les 
necessitats. Així, s'està refor
mant tota la cuina, a més de re
novar el servei d'electricitat. 

El Consell de les 
Garrigues envia 
informació per 
a sensibilitzar 
sobre l'LGTBI 

FOTO: ACN/ Imatge de la capital del Segrià que supera la mitjana 
El Servei d'Atenció Integra l 
(SAl) del Consell Comarcal 
de les Garrigues, amb el 
suport de la Direcció Ge
neral d'Igualtat i la Diputa
ció de Lleida, ha enviat als 
alcaldes i alcaldesses de la 
comarça material de sensi
bilització social en matèria 
de lesbianes, gais, bisexu
als, transgèneres i interse
xuals (LGBTI). 

va l'alimentació, tèxtil i altres. A 
la resta de comarques i l'Aran, la 
principal activitat econòmica pro
vé del sector serveis. La construc
ció generava el 2018 més del10% 
de l'activitat econòmica a quatre 
comarques, entre elles el Pallars 
Sobirà (10,2%). Pel que fa al sec
tor agrari, destacava el pes a dues 
comarqües: la Noguera ,i les Gar-

Torrefarrera 
reobre aquest 
diumenge el 
seu mercat 
setmanal 
El pròxim diumenge 20 de de
sembre, Torrefarrera reobre el 
mercat setmanal amb totes les 
parades i limitació d'aforament 
de clients al 30%, després de 
la flexibilització de les mesures 
del tram 1 que van entrar en vi
gor el passat 14 de desembre. 
l'horari i la ubicació del mercat 
seran els habituals, de 9.00 ho
res a 14.00 hores al Parc Em
presarial de Torrefarrera. "Es
perem que es pugui mantenir 
l'obertura coma rcal, pel suport 
econòmic als paradistes", des
taca l'alcalde, Jordi Latorre. 

rigues, amb un 19,4% i un 19,1%, 
respectivament. 

D'altra banda, hi ha nou muni
cipis de més de 50.000 habitants 
a Catalunya amb un PIB per habi
tant superior al de la mitjana ca
talana, entre els qua ls hi ha Lleida · 
amb 33.400 euros. La precedei
xen Cornellà de Llobregat i Cer
danyola del Vallès, entre d'altres. 

Ajuntament de 
Vielha e Mijaran 

Exp.: 2310/2020 

ANONCI D'APROBACION INICIAU 

Modificacion deth Reglament de regulacion e ordenacion deth 
servici urban de taxi deth Municipi de Vielha e Mijaran 

Per acòrd deth Plen en session de data 27 de noveme de 2020, s'a 
aprovat iniciaument era modificacion deth ~eglament de regulacion e 
ordenacion deth servici urban de taxi deth Municipi de Vielha e Mijaran, 
de conformitat damb es articles 22.2.d) e 49 dera Lei 7/1985, de 2 d'abriu, 
Reguladora des Bases deth Regim Locau, article 178 deth Tèxte Rehonot 
dera Lei Municipau e de Regim Locau de Catalunya aprovat per Decrèt 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abriu, e article 63 deth Reglament d'Òbres, 
Activitats e Servicis des Entitats Locaus aprovat per Decrèt 179/1995, 
de 13 de junh, se sotmet er expedient a informacion publica peth .tèrme 
de trenta dies, a comptar des de londeman dera publicacion d'aguest 
anonci en Butletín Oficiau dera Província de Lleida, en Diari Oficiau dera 
Generalitat de Catalunya, en un diari escrit, en taulèr d'anoncis e seu 
electronica der Ajuntament, entà qu'es interessadi poguen examinar er 
expedient e formular es reclamacion e es suggeriment que considèren 
de besonh. 

Pendent aguest tèrme poderà èster examinat per quinsevolh interessat 
enes dependències municipausa entà hèr es allegacions que se 
considèren de besonh. Ata u madeish, tanben estarà a dispausacion des 
interessadi ena sedença electronica d'aguest Ajuntament [ http://vielha
mijaran.e·administracio.cat]. 
En cas que non se presenten reclamacions o suggeriments contra 
era aprobacion iniciau d'aguesta Ordenança en tèrme d' informacion 
publica e audiència as interessadi, aguest acòrd s'entenerà aprovat 
definitivament. 

Çò que se hè public entàd generau coneishement. 

E r Alcalde 
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FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de dues màquines treballant a l'estació 

El TSJC impedeix a Baqueira 
construir un telecadira a la 
Peülla i lpcena vol dimissions 
El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya ha declarat nul·la 
part de la modi.ficació del pla 
especial urbanístic de l'àrea es
quiable de Peülla-Montanyó-Ri
alba, aprovada al 2017 per la 
Generalitat. Concretament, im
pedeix la construcció d'un te
lecadira en aquesta zona, pel 
fet d'afectar una àrea perifèrica 
de protecció del Parc Nacional 
d'Aigüestortes. A més, també 
rebutja que l'estació pugui abo
car aigües residuals depurades 
al riu Bonaigua, ja que està de
clarat com a reserva de llúdri
gues. D'aquesta manera, estima 
un recurs presentat per lpcena, 
que ara demanarà la dimissió 
del director general de Políti-

ques Ambientals i Medi Natural, 
Ferran Miralles, per la declara
ció d'impacte ambiental que 
es va fer sobre aquest projecte. 
La sentència, amb data del 25 
de novembre, estima el recurs 
presentat per lpcena contra la 
Generalitat, l'Ajuntament d'Alt 
Àneu i Baqueira Beret en relació 
al projecte d'expansió de l'esta
ció de muntanya cap al Pa llars 
Sobirà. Així, en el cas del teleca
dira diu que els terrenys on es 
volien posar algunes de les pilo
nes del remuntador ~ormen part 
d'un àrea perifèrica de protec
ció on només es permet "usos i 
aprofitaments tradicionals com
patibles amb la protecció i con
servació del medi". 

FOTO: Aj. Borges Blanques/ El consistori aposta pel sistema Reciclos 

Les Borges Blanques ofereix 
'recompensa' per reciclar . ..... 
Els veïns de les Borges Blanques 
obtindran a partir d'aquest di
mecres recompenses cada vega
da que reciclin les seves llaunes 
i ampolles de plàstic de begu
des. Això serà possible gràcies 
a l'aposta de l'Ajuntament de 

les Borges per Reciclos, el Siste
ma de Devolució i Recompensa 
(SDR) que ha estat desenvolu
pat per Ecoembes, l'organització 
ambiental sense ànim de lucre 
que coordina el reciclatge d'en
vasos a tot el país. 

Premien una cervesa 
I • 

dI oliva del Pallars amb 
el reconeixeme-nt PITA 
Agricultura li entrega el guardó 
en la moda I i tat d'Agroi nd ústria 
lleida 
ACN 

El Departament d'Agricultu ra va 
publicar ahir al DOGC les· candi
datures guanyadores de la 19a 
edició del Premi a la Innovació 
Tecnològica Agroalimentària PITA 
en les diferents modalitats cor
responents a l'any 2020. Una cer
vesa amb tots els atributs de l'oli
va, la implantació d'un sistema 
de traçabilitat Blockchain per a 
garantir l'origen ecològic dels ous 
i el maneig en la producció de co
nills sense l'ús d'antibiòtics, han 
estat les iniciatives guanyadores 
dels PITA 2020 en les modalitats 
d'agroindústria, empresa agrària 
i de jove emprenedor innovador, 
respectivament. Enguany, s'han 
presentat un total de vint inicia
tives que han estat valorades pel 
jurat. 

L'empresa Erm del Pallars Pro
ductions, SLU, ha estat la guanya
dora en la modalitat d'Agroindús
tria amb I'Oiiba Green Beer. Es 
tracta de la primera cervesa verda 
d'oliva del món feta amb set vari
etats autòctones d'olives del Pa-

Activitats de tot 
tipus a Alcarràs 
i a Alpicat per 
celebrar les 
Festes de Nada 
amb seguretat 

L'ajuntament d'Alcarràs activa, 
aquesta setmana, el seu pro
grama d'activitats nadalenques, 
que conclou fins el S de gener, i 
al qual, a banda de les activitats 
citades, figuren també sessions 
de teatre, projeccions d'auto
cine, una caminada popular i el 
concurs de pessebres reciclats a 
la Biblioteca Joaquim Montoy. 
Per la seva banda, l'Ajuntament 
d'Aipicat presenta cinc propos
tes per aquestes festes. Tots els 
espectacles se celebraran a les 
18.00 hores i seguint les mesu
res de seguretat. 

FOTO: Oliba Green Beer/ lncorporen l'aroma, el sabor i el color de l'oliva 

llars Jussà. Erm de Pallars elabora 
una cervesa que incorpora atri
buts de l'oliva com ara l'aroma, el 
sabor, i el color, aconseguint bar
rejar dos elements indissolubles 
com són l'oli i l'aigua. La innovació . 
prové de l'obtenció d'un extrac
te d'oliva amb què s'aconsegueix 
aportar aroma, sabor, i color, i 
que el producte quedi totalment 

homogeni. Això ha estat possible 
mitjançant un procés de macera
ció seguint la tècnica biodinàmica 
exaltant els atributs positius de 
les olives. 

Oliba Green Beer s'ha ela
borat, seguint - l'estil Bohemian 
Pilsner originari de la República 
Txeca, utilitzant malts pils d'alta 
qualitat i llúpols txecs com el saaz. 

Millores a la Reserva d,Utxesa 
CA.juntament de Torres de Segre ha completat tres actuacions a 
la Reserva Natural de Fauna Salvatge i Zona Humida d'Utxesa 
que consisteixen en la creació d'un nou sender interpretatiu per a 
vianants i ciclistes, la construcció d'un observatori de flora i fauna 
i l'habilitació de dos aparcaments per a vehicles. FOTO: Aj. Torres 
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CATALUNYA VISIÓ 2.0 :: LLADORRE 

..,. EN HOMENATGE AL VIATGE QUE JOSEP VALL VERDÚ I TON SIRERA 
VAN FER ENTRE ELS ANYS 1968 I 1973 A DIVERSOS INDRETS DEL PAÍS 

La Picota 

Ivan Caelles 
Productor d'oli d'oliva 

Erm del Pallars 
Productions ha 
guanyat un dels 
premis PITA 2020 
(innovació tecno
lògica alimentària) 
pel projecte Oli
ba Green Beer, .la primera cervesa 
verda d'oliva del món feta amb set 
varietats d'olives del Pallars Jussà. 

Josep Pàmies 
Pagès i remeier de Balaguer 

No és accepta
ble que atesa 
la situació que 
es viu a Tremp, 
aquest remeier 
hagi convocat 
un acte diumen

•-::=..J"...;;-~· 

ge oferint els seus serveis.' La si
tuació no és cap broma i potser 
ja n'hi ha prou de medicastres. 

La ministra va 
demanar "obli
dar els preju
dicis'' contra 
l'Exèrcit, però li 
va fa ltar contun
dència contra 
els militars que apareixen en un 
vídeo fent la salutació nazi i can
tant cançons feixistes: 

el Petardo 
En una escala de Lleida es po
dia llegir un escrit del presi
dent dels veïns que alertava 
que "una persona acostumbra 
a dormir a/eatoriamente" als 
replans. Aconsellava "no en
frentarse con él aunque parez
ca pacifico" i que es truqués a 
la Urbana o als Mossos. Millor 
no pensar en el futur. , 
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Avançar 
La setmana que ve s'acaba 
la legislatura al Parlament 
de Catalunya i és un bon 
moment per valorar d'on 
venim,- on som i cap a on 
anem. Aquesta ha estat una 
etapa política marcada per 
la repressió. Es va comen
çar aixecant el 155 ferotge 
que controlava les instituci
ons catalanes, hi ha hagut 
el judici de l'l-O, més i més 
encausats per defensar la 
democràcia, i s'acaba la le
gislatura com a conseqüèn
cia de la inhabi litació del 
President Torra per part de 
l'estat per defensar la lliber
tat dels presos i preses polí
tiques. Al conflicte democrà
tic entre Catalunya i l'Estat 
s'hi ha afegit el coronavirus, 
i les seves conseqüències 
sanitàries, humanes, socials 
i econòmiques en forma de 
crisi. Una etapa de pandèmia 
mundia l en la qual el Govern 
de l'estat espanyol primer va 
recentralitzar i després, ara, 
se n'ha rentat les mans. Però 
vindrà el 2021, i una nova 
legislatura, i caldrà superar 
tots aquests reptes. Ens hau
rem de conjurar per seguir i 
vèncer la Covid-19 i recons
truir el país. Que ho farem. I 
ens haurem d'entendre i po
sar d'acord per vèncer l'estat 
i la seva repressió, que ho 
tornarem a fer. Bà_sicament 
perquè no hi ha alternativa : 
avançar per ajudar la gent 
en el dia a dia i avançar en 
el camí democràtic cap a la 
independència. 
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