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Salut levanta el confinamiento a 
la residencia geriótrica de Tremp 

Diez usuarios 
del centro que 
aún tenían el 
coronaVIrus ya 
lo han superada 

Otros seis se 
recuperan en el 
Sant Hospital del 
brote que se ha 
cobrada 60 vidas 

La alcaldesa 
regaña a Dolça 
Revolució por 
'vender' su cura: 
"Ah ora no toca" 

Vergés otea el 
27 como díade 
vacunac1on si ya 
llegan las dosis 

,.. UJ;L DIA I PAG.3-9 

El Eix se llena 
el último día 
festivo abierto 
antes de las 
Navidades 
Calles llenas y algunas colas a 
la espera de turno para entrar 
en las tiendas rubricaron el 
primer fin de semana de con
finamiento comarca l. Tanto el 
sabado como el domingo la 
afluencia a la principal arte
ria comercial de la ciudad fue 
constante. LOCAL I PAG.l3 

-Kilómetros de solidaridad 
para una 'Marató' de récord _ 

FOTO: @ajcorbins f La Trotada-Caminada de Corbins, con rutas de seis o diez kilómetros, se suma a la 'La Marató' destinada a luchar contra el Covid 
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FOTO: N. Gan:ia I La afluencia de gente fue constante durante todo el día 

Un gol de Raúl 
da la victoria -a 
un Lleida que 
acaba el año en 
tercer puesto 

FOTO: N. Garcia I Raúl ya suma 

Tras un comienzo prometedor, 
una segunda parte en la que 
pudo perder y una recta final 
con un gol de Raúl que vale 
tres puntos, el Lleida se impu
so por 1-0 al Prat de Llobregat 
en un partido en el que regre
só Pau Torres a la portería . 

z -~~~-~~~~n.~~S.. ~~~~~~~-~0..~~~~-----· 

cfarre
Resaltado



4 EMA DEL DIA LUNES 21 DE DI,CIEMBRE DE 2020 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 
o 

lleida 'reiventa' el seu suport a 'La~ 
Moll~russa fa una matinal d'activitats, Balaguer hi ded_ica un 
concert de la Ma ravel la i les estacions d'esquí fan actes lúdics 
Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

Les comarques de Lleida es van 
sumar un any més als actes de La 
Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, 
enguany dedicada a la Covid-19. 
Les mesures de seguretat per 
frenar la pandèmia han obligat 
a adaptar les activitats i algunes 
poblacions van optar per fer ac
tes virtuals, mentre altres van 
continuar amb el format presen
cial. És el cas de Mollerussa, que 
ahir va organitzar una matinal so
lidària a la Plaça de Manuel Ber
trand amb mercadet i un tió per 
als més petits. Hi van participar 
una desena d'entitats, la meitat 
respecte anteriors edicions. Tot 
i això, els organitzadors es van 
mostrar satisfets de la resposta 
de les associacions i van dir que 
l'important "és ser-hi". 

"Mollerussa per La Mara
tó" és el nom que des de fa uns 
anys aixopluga les activitats que 
la capital del Pla d'Urgell orga
nitza per recaptar diners per La 
Marató de TV3 i Catalunya Rà
dio. Es tracta d'una jornada que 
acostuma a aplegar centenars de 
persones però que enguany, de
gut a les restriccions per frenar la 
covid-19, va comptar amb la mei
tat d'entitats participats, una de
sena. La gran part dels municipis 
de la demarcació van fer ahir ac
tivitats solidàries per contribuir a 
la investigació del virus. En alguns 
municipis els organitzadors es van 
decantar per adaptar els formats 
a la situació actual i limitar els 
aforaments, mentre altres es van 

decidir per traslladar les activitats 
a lnternet. Ram.on Solé, president 
de l'associació Amic Mollerussa i 
Cultura (A2mic) que coordina les 
activitats de La Marató, va expli
car que malgrat que moltes de 
les activitats previstes no es van 
poder fer, "l'important és partici
par". Sobretot en una edició "tant 
especial" com la d'enguany, que 
interpel-la tothom. 

Per exemple, l'Associació FA
DES de Ponent va fer un joc de 
preguntes sobre la plana de Lleida 
a través de WhatsApp. A Tàrrega 
s'havia programat un bingo i ver
mut solidari a la plaça de les Na
cions Sense Estat que, finalment, 
es va fer a través d'lnstagram per 
l'augment de casos a la ciutat. Pel 
que fa trobades presencials, Cer
vera va organitzar una caminada 
de 16,5 quilòmetres per les ro
dalies de la ciutat i al pavelló de 
l'Oli de les Bo.rges Blanques es va 
projectar el documental 100 di
es, que recull testimonis que van 
viure els gairebé cent dies que 
va durar l'estat d'alarma a diver
sos centres residencials. Enguany 
Balaguer va canviar les activitats 

_ que cada any organitzava a la pla
ça Mercadal per dues propostes: 
un Caga-Soca de Nadal adreçat 
als infants i un concert de l'Or
questra Maravella al Teatre Mu
nicipal. Una de les accions noves 
i destacades d'enguany però, va 
ser la venda de mascaretes so
lidàries i d'accessoris per mas
caretes, com ara cintes i fundes. 
Aquest diumenge se'n van po
sar a la venda a Lleida, Balaguer, 

Bellcaire d'Urgell (Noguera), Gerb 
(Noguera) o Torregrossa (Pla d' Ur
gell}, entre altres municipis. 

ACTES AL PIRINEU 

Les comarques del Pirineu 
també es van sumar ahir als ac
tes en motiu de la Marató. Entre 

d'altres activitats es van organit
zar botifarrades populars a les es
tacions d'esquí d'Espot i de Port 
Ainé, mentre .. que aquest dilluns 
Baqueira-Beret organitza una car
rera solidària d'esquí i snowbo
ard i Boí Taüll va fer una xocola
tada solidària i una activitat amb 

raquetes de neu. Altres entitats, 
com és el cas de l'associació Veïns 
de la Vall Fosca i Amics de la Ma
rató (Pallars Jussà) també es van 
decantar per la venda de masca
retes, que durant tot el diumenge 
es vàn poder adquirir a les boti
gues. 

FOTO: R.B./ Una soca, amb una guardiola per 'La Marató, protagonista a Balaguer FOTO: ACN I Mollerussa va fer una matinal d'activitats dedicades a 'La Marató' de TV3 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Els Qeu darrers residents positius 
de Tremp finalitzen 11 aïllament 
L'alcaldessa, Maria Pilar Cases, afirma que "ja es comença a 
veure la llum" després d'un brot que ja ha provocat 60 morts 
Ahir van acabar l'aïllament 
els 10 darrers residents amb 
covid-19 que quedaven a ra 
Residència Fiella de Tremp. 
D'aquesta manera i segons 
les dades facilitades per 
Salut, al centre ja no hi ha 
cap usuari amb coronavirus. 

Tremp 
REDACCIÓ/ ACN 

Tot i així, a l'Hospital Comarcal 
de Tremp encara hi. ha sis usuaris 
positius i també n'hi ha un més a 
Guissona. 

Pel que fa la xifra de treballa
dors afectats pel virus actualment 
n'hi ha 30, un menys que dissab
te. El brot de covid-19 que es va 
detectar al centre ara fa un mes 
ha causat 60 morts d'un total de 
143 residents. Així mateix, aquest 
divendres van començar les vi
sites de familiars als usuaris del 
centre, ja que la residència ja té 
la categoria taronja. 

Per la seva part, l'alcaldessa 
de Tremp, Maria Pilar Cases, es 
va mostrar ahir força optimista 
davant les últimes dades i va afir
mar que atès que gairebé tots els 
residents ja són negatius, "sem
bla que comencem a veure la 
llum". Tot i així, no s'ha d'oblidar 
que la residència de Tremp és el 
geriàtric on hi ha hagut més de
funcions a causa del coronavi
rus des de l'inici de la pandèmia. 
Si bé en la primer confinament 

només s'hi va detectar un cas 
positiu en aquesta segona ona
da els contagis s'han disparat. 
Els primers casos es van donar a 
conèixer mitjan novembre. El di
vendres dia 20 de novembre es 
van fer les primeres proves PCR 
al detectar-se algun contagi i el 
diumenge dia 22 va transcendir 
que hi havia 49 usuaris que havi
en donat positiu a més de set tre
balladors. Segons el comunicat 
que va fer aquella mateixa nit la 
Fundació Fiella (gestora de la re
sidència) 45 d'aquests usuaris no 
presentaven símptomes. Però la 
situació es va anar complicant els 
dies posteriors i els positius van 
augmentar de manera exponen
cial arribant a afectar gairebé a al 
pràctica la majoria de residents. 
Els pocs que no es van contagiar 
van ser traslladats a altres resi
dències mentre que un altre va 
continuar al centre per qüestions 
mèdiques. 

FISCALIA INVESTIGA ELS FETS 

la xifra de víctimes també és 
extremadament alta. Salut va in
tervenir el geriàtric de la Funda
ció Fiella nou dies més tard. Al·le
gava que hi va veure "descontrol". 
Fiscalia investiga ara si es van se
guir o no els protocols, una infor
mació que ha requerit dues vega
des al Departament de Salut, que 
es va comprometre a entregar-li 
avui mateix. 

FOTO: Jordi Uriach I Josep Pàmies es va manifestar ahir amb uns quants seguidors a les portes de la residència 

Dolça Revolució porta l'MMS al centre i 
Cases respon que ((ara mateix això no toca" 
Josep Pàmies va aplegar ahir a 
Tremp un centenar de segui
dors del grup Dolça Revolució, 
que es van manifestar davant 
la residència Fiella per reivindi
car el diòxid de clor (MMS) com 
a producte eficaç contra el Co
vid-19. l'alcaldessa. Maria Pilar 
Cases, va afirmar que "aquesta 
visita, ni la d'aquest grup ni la de 
ningú, ara mateix no toca" atesa 

la complicada situació que està 
vivint el centre de Tremp. 
El grup Dolça Revolució, lide
rat per Pàmies, esgrimeix l'ar
gument que el MMS a Bolívia 
havia tingut un resultat espec
tacular amlf gairebé cap mort 
a partir de l'aplicació d'aquest 
producte. També van criticar 
tots els governs del món, que 
consideren que estan plegats 

a les farmacèutiques pels inte
ressos econòmics. També van 
carregar contra les vacunes i, de 
fet, acusen a la vacuna de la grip 
com una de les possibles causes 
del brot de la residència. 

la policia va impedir l'accés 
a la residència al grup, que volia 
cedir al geriàtric de forma total
ment gratuïta sis ampolles del 
seu producte 'guaridor'. 

ada dimecres 
orlem de salut amb La l]añana 

Re erva el teu exemplar 
Si vols participar en aquesta secció: 
Envia'ns un e-mail amb l'assumpte "Salut" a: publicitat@lamanyana.cat o truca'n:s_:a:_l t:e:lè:f:on::~9:_:7:_3~0=0~1~1_:4:0~. t._ __ _::_ __ ,::::!~ _ _l~•••lllli 
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FOTOGRAFIA: SANTI IGLESIAS @Santi_Iglesias 

CATALUNYA VISIÓ 2.0 : EL PLA D'URGELL 
o • • 

~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 

Lluís Bernabé 
Dtor. Fundació La Marató TV3 

Un any més, i 
aquest molt es
pecial ja que es-

"l:à dedicada a la 
lluita contra la 
pandèmia de la 
Covid-19, hem _ 
d'aplaudir la veterana iniciativa so
lidària de la televisió pública cata
lana, que és tot un exemple arreu. 

Maria Alba Pijuan 
Alcaldessa de Tàrrega 

Personifiquem 
en l'alcaldessa 
l'èxit de la res
tauració de l'es
glésia de Santa 
Maria de l'Alba, 
amb les obres 
finançades també per la Gene
ralitat, el Bisbat de Solsona i la 
mateixa parròquia. 

Donald Trump 
President dels Estats Units 

L'encara presi
dent es va arri
bar a plantejar 
aplicar la llei 
marcial al país, 
segons mitjans 
de referència 
com The New York Times o la 
CNN, per tal d'anul·lar les darre
res eleccions del novembre. 

el Petardo 
És temps de poda i les rames 
dels arbres d'alguns carrers 
de Lleida s'amunteguen al ter
ra. Així, un home que passava 
pel costat d'un dels munts no 
se'n va poder estar i va deixar 
anar que aquesta llenya li ani
ria molt bé per a la seva estufa. 
No sabem, però, si els operaris 
van ser prou oomprensius. 

DILLUNS 21 DE DESEMBRE DE 2020 
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PUNTI COMA 
I Pilar Garcia 
@l>iligarcia_I977 I 

Diecisiete 
navidades 
Según algunos expertos podria
mos estar entrando en la 3~ oia de 
la pandemia (para lleida la 4~). Y 
el gobierno, cómo no, se lava las 
manos y lo deja toda en ma nos de 
las comunidades. Es decir; que va
mos a tener 17 navidades distin
tas. A Sanchez lo único que se le 
ocurre es decir que endurecera las 
navidades, pero creo que lo mas 
duro que veremos sercí el turrón. 
Es curiosa que se ponga en cua
rentena a hora y no cuando dieron 
positivo su mujer y suegros ... Re
sumiendo: no le molestemos en 
Navidad, mientras los ciudadanos 
vivimos con la incertidumbre de 
si celebramos o no las fiestas. En 
Tremp tenemos un geriatrico con 
58 ancianes muertos, sin contar 
los trabajadores infectades, pero 
parece ser que el ministro de de
rechos sociales, Pablo lglesias, ni 
esta ni se le espera. El ministerio 
no debe ir con él, puesto que aún 
no se le ha vista buscar solucio
nes, ni visitas, ni preocupaciones, 
porque seguimos como al princi
pio. Temo que tengamos el peor 
gobierno en el peor memento, 
donde cada uno tira para un lado y 
nadie es capaz de dar un gol pe en 
la mesa. Nadie que diga "va mos a 
arreglar entre todos cómo salir de 
esta pandemia". Nadie que gestio
ne como es debido el suministro 
de vacunas. Va habra tiempo de 
pelearse para ver quien la tiene 
mas larga. Pero o alguien se pone 
manosa la obra o nos veo entran
do en una cuarta oia (porque re pi
to que en lleida ya llevamos tres) 
con 17 efectes distintes. 

Cistella de productes 
exdus1us gent1lesa de 
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