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FOTO: @nendelxinco 1 Sant Esteve de la Sarga, en el Montsec, registró unos centímetros. La nevada también alcanzó a otras zonas del Prepirineu y el Pirineu COMARQUES 1 PÁG. 19 
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El Govern evita más restricciones 
para Fin de Año pero pide 'seny' 

J Toque de queda a 
la una y máximo de 
1 O personas de dos 
'burbujas' distintas 

Salut contratará de 
manera directa a los 
rastreadores tras la 
ruptura con Ferrovial 

e~umn~ del año: 
Los días más duros de 
la pandemia del Covid 

------------------------------ TEMADELDIAPÁGINAS3-10 -----

Tórrega adapta 
las actividades 
para sustituir al 
Pare de Nadal 
La capital de I'Urgell ha abier
to para estas fiestas de Navidad 
un nuevo ciclo de actividades 
infantiles con aforo limitado y 
cita previa, para sustituir al Pare 
de Nadal, que ha tenido que ser 
anulado a causa de la pandemia. 

COM• RQUES l PÁG 20 FOTO: Ajuntament de T~rrega 1 Los pequeños disfrutarán de juegos 

'Reactivan' la 
moción para 
proteger los 
vestigios de 
la Guerra Civil 
El Ayuntamiento de Llei
da se propone conservar 
y difundir estos restos en 
la dudad y en l'Horta. 

LOCAL 1 PÁG. 13 

Hasta 26 clubs 
de la categoría 
de territorial 
piden cancelar 
la temporada 
El grupo de equipos le
ridanos ha enviado una 
carta al presidente de la 
Federadó, Joan Soteras. 
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,L'Rt baixa a 1, 16 
i el risc de rebrot . . 
augmento fins a 
377 a Catalunya 
La velocitat de propagació de 
la covid-19 a Catalunya, I'Rt, ha 
baixa una centesima en les da
rreres 24 hores, d'1,17 a 1,16, 
segons les últimes dades del 
Departament de Salut. El risc 
de rebrot ha augmentat lleu
gerament, ho fa 3 punts, fins 
a 377, i la incidencia a 14 dies 
passa de 337,70 a 341,75. En 
paral·lel, s'han declarat 964 
nous casos confirmats per PCR 
o test d'antígens (TA), cosa que 
eleva la xifra total a 353.522. El 
5,57% de les proves de la da
rrera setmana han donat posi
tiu. S'ha informat de 26 noves 
morts i el total és de 16.888. 
Hi ha 1.736 pacients ingressats 
als hospitals amb covid-19, 72 
més que en !'anterior batane;. 
Pel que fa a I'UCI, hi ha les ma
teixes que en el balanc; anterior, 
337. El risc de rebrot era de 386 
entre 1'11 i el17 de desembre i 
baixa fins a 377 en l'últim ínter
val. Pel que fa a I'Rt, ha baixat 
en les últimes hores d'l-;17 a 
1,16. La setmana anterior es
tava en 1,56. La incidencia a 14 
dies és de 342 entre el 18 i el 
24 de desembre, per sobre deis 
264 de l'interval anterior (11-
17 de desembre). 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antí
gens (TA), en el període del 18 
al 24 de desembre n'hi va ha
ver 13.989, xifra superior a l'in
terval anterior, quan se'n van 
detectar 12.420. Aixo situa la 
taxa de confirmats per PCR/TA 
en 181 per cada 100.000 habi-

Els hospitals 
de Lleida tenen 
ingressats 135 
malalts de Covid 
El nombre de persones ingres
sades amb Covid-19 als hospi
tals públics i privats de la Regió 
Sanitaria Lleida és de 135. Si 
ens centrem a analitzar-ho per 
centres, I'Arnau de Vilanova és 
el que més malalts d'aquest 
tipus acull, ja que té 61 paci
ents a planta i 6 crítics a I'UCI; 
el Santa Maria té molts menys 
pacients a planta, en concret 
19, pero també en té 6 a I'Uni
tat de Cures lntensives. Pel que 
fa als centres privats de la ciu
tat de Lleida, hi ha 42 persones 
a planta i només 1 a I'UCI, men
tre que I'Hotel Salut Nastasi 
ah ir estava buit. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 27/12/2020 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

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

91 18 22.610 3.693 337 95 .... 456 78 
Seguiment epidemiologic 

L'índex de rebrot baixa a la 
regió del Pirineu i segueix 
pujant a la plana de Lleida 
La demarcació suma 70 casos nous de Covid-19, 
pero no es registra cap nova defunció pel virus 
Les xifres de la pandemia 
milloren moderadament a 
la Regió Sanitaria de I'Ait 
Pirineu i I'Aran, amb un 
descens de l'índex de rebrot 
i de I'Rt. Mentrestant, 
aquestes dades segueixen 
pujant a la Regió Sanitaria 
de Lleida, on s'han 
confirmat 60 nous casos en 
24 hores. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sa nitaria de Lleida, hi ha 
21.810 casos confirmats per PCR 
o antígens, 59 més. Són 22.610 
si es tenen en compte totes les 
prov~s (60 més). Un total de 456 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia 
(les mateixes que en el batane; an
terior). Entre el18 i el 24 de des
embre es van notificar 15 defun
cions, per les 12 de la setmana 
anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 18 punts i se situa en 337, per 
sota del registrat la setmana an
terior (361). La velocitat de pro
pagació puja S centesimes en 24 
hores, fins a 1'1,08, mentre que 
la setmana anterior era de 1,41. 
La taxa de confirmats per PCR/ 
TA esta en 162 per cada 100.000 
habitants, i la incidencia a 14 dies 
és de 318 (270 en l'interval ante
rior). El 4,92% de Les proves do-

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

;_Po;.;;s~iti;.;;.u.;;..s ---~2~6::.:..3~0~3 _Po_s_iti_·u_s ---=3-=8.;..7:.::.2:..:.7.=2 _Po_s_iti_us __ -=1~.8:...:.7..::;.9.:....4:..::1;;:;.3 Positius 81.401.597 
_M_o_rt_s ____ __..5""3'"'"4 Morts 16.88l Morts 50.122 Morts 1.777,03 

nen positiu. 
Actualment, hi ha 91 pacients 

als hospitals, 3 més que fa 24 ho
res. Entre el 18 i el 24 de desem-

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 16/12 al . 

22/12) 

Font: Departament de Salut 

bre els ingressats eren 89, pels 80 
de l'interval anterior. 

Pel que fa a la regió sanitaria 
de I'Ait Pirineu i I'Aran registra 

3.497 casos confirmats per PCR o 
TA, 10 més, i 3.693 sumant totes 
les proves (10 més també). Unto
tal de 78 persones han mort des 
de l'inici de la pandemia, les ma
teixes que fa 24 hores. El risc de 
rebrot baixa 3 punts, fins als 953, 
mentre que el de la setmana de 
1'11 al17 de desembre se situava 
en els 1.254. 

En paral-lel, I'Rt també baixa, 
fins a 1,13. En l'interval anterior 
estava en el 2,07. La taxa de con
firmats per PCR és de 434 per 
cada 100.000 habitants. La inci
dencia acumulada a 14 dies és de 
859, pels 623 de l'interval ante
rior. El 8,44% de les proves que es 
fan donen positiu. 

A la regió hi ha 18 pacients in
gressats (+3). Entre el 18 i el 24 de 
desembre hi havia 15 ingressats i 
3 defuncions, mentre que en el 
període anterior van ser 21 els 
hospitalitzats i 2 les defuncions. 

PER COMARQUES 

Pel que fa a 1es comarques, 
I'Aita Ribagorc;a ha aconseguit 
mantenir el seu índex de rebrota 
O i altres com el Pallars Jussa, el 
Sobira i I'Aran també han baixat 
moderadament aquest indicador. 
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FOTO: Jordi Navarra/ La neu també es va deixar veure ah ir dilluns a Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussa 

El fred 'congela' l'última 
setmana de 1' any amb 
neu al Pirineu i Prepirineu 
El Jussa, 'I'Ait Urgell i I'Aran, en perill 
moderat de precipitació ·durant el día 
lleida 
REDACCIÓ 

La baixada de temperatures ha 
quedat palesa aquesta nit amb 
algunes de les nevades que s'han 
registrat en comarques com el 
Pallars Jussa o I'Aita Ribagor~a. 
Segons dades del Meteocat, es 
van registrar nevades al Pont de 
Suert (6-7 centímetres), a Viel
ha, a Capdella i en cotes altes 
de muntanya, on la previsió és 
que hi poden caure entre 30 o 40 
centímetres de neu nova en cotes 
superiors a 2.300 metres. Cal te
nir en compte que les comarques 

del Pallars Jussa, I'Aita Ribagor~a, 
I'Ait Urgell, el Pallars Sobira, així 
com la Val d'Aran van estar mar
cades en groc pel perill moderat 
de precipitació de neu a partir de 
les 6.00 hores del matí. No obs
tant aixo, qui va aprofitar la neu 
i el dia deis Sants lnnocents van 
ser les xarxes socials, que no van 

. perdre l'oportunitat d'amplificar 
les nevades que s'havien produ"it 
durant la nit. 

La neu ha estat un deis indi
cadors del fred amb que s'aco
miada el 2020, pero també les 
temperatures mínimes que en di-

NOU CUPRA 

ferents indrets de la demarcació 
han arribat a sota zero. Així ma
teix, segons va informar el Servei 
Meteorologic de Catalunya, en 
les properes hores s'intensificara 
transitorialment la neu al Pirineu 
i al Prepirineu occidental, mentre 
que el vent de Ponent continuara 
bufant a molts punts del territori. 

D'altra banda, la previsió de 
cara als propers dies és que el 
fred es mantingui i que aquesta 
pertorbació persisteixi, que po
dría comportar nevades a cotes 
baixes per any nou pero sense 
massa importancia. 

LEÓN HÍBR/0 ENDOLLABLE 
PER 340€/MES AMB MY RENTING. 

ONDUEIX PER ALS ALTRES CONDUEIX PERA TU 

........ 

AUTOMOTOR Y SERVICIO;, 

Contenidors 
cremats als 
nuclis d 'Algerri 
i Torrefeta 
Diversos contenidors van cre
mar ahir als municipis d'Aigerri 
(Noguera) i Torrefeta i Florejacs 
(Segarra). Segons van informar 
els Bombers de la Generalitat, 
la crema a Torrefeta es va pro
duir a les 15.17 hores al nucli 
de Morana, mentr€ que a Al
gerri va ser a les 11.54. Val a dir 
que solament es van lamentar 
danys materials. 

Ferit lleu en una 
col·lisió entre tres 
cotxes a l'LP-3322 

Un conductor va resultar ahir 
ferit lleu en un accident múlti
ple en que es van veure involu
crats tres turismes a la carrete
ra LP-3322. Els Bombers de la 
Generalitat van rebre l'avís a les 
8.36 hores. Ah ir va haver-hi dos 
accidents més; el primer a les 
5.29 de la matinada, quan un 
turisme.va sortir de la via a la 
C-14, a Artesa de Segre i l'altre 
a les 13.59 hores a Alcarras, on 
un vehicle va bolear. 

Il·les després de xocar amb el seu cotxe 
contra un porc senglar al terme d~ Linyola 
El conductor d'un turisme va sortir il·les ahir després de xocar contra 
un porc senglar al quilometre 12 de la carretera LP-3322, al terme 
municipal de Linyola. Els fets van ocórrer a les 18.10 hores de la tarda 
i segons van explicar fonts deis Bombers de la Generalitat només es 
van haver de lamentar danys materials. 

FOTO: Diputació/ Es preveu que es puguin realitzar en dos mesos 
---·----·-·---------·-··----------·· 

Adjudiquen les obres de 
la bassa nova deis Torms .. 
La Diputació ha adjudicat les 
obres de recuperació de la 
bassa nova i el pou de la Vi
la, deis Torms, per un import 
de 25.454,55 € més 5.345,48 € 

d'IVA (Tota l: 30.800,01 €) amb 
un termini d'execució previst de 
dos mesos. L'actuació se centra 
en la intervenció de dos deis ele
ments més rellevants. 
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Veintiséis clubes 
de territorial 
piden cancelar 
la temporada 
Dirigen al presidente de 
la Federació un escrito 
Mientras la Federació 
Catalana de Futbol que 
preside Joan Soteras hace 
cuentas para intentar 
reanudar las competiáones 
y acabar la temporada# los 
dubes parecen ir por otro 
camino y un grupo de ellos 
de la territorial de Ueida 
han firmado una carta 
piáaendo que se cancele ya 
el presente curso. 

Lleida 
D. B. 

Dirigida directamente al presi
dente de la Federació Catalana 
de Futbol, Joan Soteras, un grupo 
de 26 clubes de 2ª, 3ª y 4ª Cata-

fÍJTBOL 

lana de Lleida, solicitan, tras una 
argumentada exposición de mo
tivos, que "la Federació Catalana 
de Futbol (FCF) anule la compe
tición deportiva de esta tempo
rada de los equipos amateurs". 
Además, las entidades ponen 
énfasis en la cuestión económica 
pidiendo que " la FCF reembolse a 
los clubes el importe pagado en 
concepto de fichas, ó que las fi
chas de la temporada 2021-2022 
sean gratuitas para estos clubes". 
El coste de una temporada está 
entre 10 y 12.000 euros. 

Los equipos argumentan, en
tre otras cosas, que teniendo en 
cuenta el riesgo epidemiológico 
actual, parace complicado alean-

;:El AEM se pone en 
marcha con la vista 
puesta en el duelo 
contra el Athletic B 
La plantilla de la SE AEM volvió __ tara la pista de juego del campo 
ayer a los entrenamientos des- del Recasens. Sin ninguna nove-
pués de disfrutar de una semana dad, el equipo azul volvió al com-
de vacaciones. Las jugadoras que pleto, sin lesiones y con el obje-
entrena Roger Lamesa pasaron tivo de trabajar toda la semana 
primero por el control médico del para recuperar el estado físico. La 
club y, tanto las futbolistas como SE AEM estará entrenando hasta 
el cuadro técnico se sometieron a el día 31 y volverá el 4 para pre-
las pruebas de PCR antes de sal- parar el partido del Athletic B. 

FOTO: L S./ Se podría dar un escenario en el que acabará solamente la liga de Primera Catalana 

zar un nivel de alerta inferior al 
cinco. Con t odo el invierno por 
delante, las entidades ven dificil 
que quede margen para disputar 
una competición deportiva justa. 

Las entidades firmantes son 
un total de' 26: El CF Bellpuig, 
CF Angularia, CF Sudanell, CF Al
bi, Sporting Pinyana CF, CF Mi
ralcamp, CF Tremp, CF Soses, CF 
Ponts, CF Pobla de Segur, CE To
rres de Segre, AE Térmens, CF Coll 

El coste de 
un curso 
está entre los 
10.000 y los 
12.000 euros 

de Nargó, Athletic Club Bell-lloc, 
CF Tora, CE lvars d'Urgell, FC Ver
dú, CF Sant Guim, CF I'Aibagés, CF 
Torrefarrera, CF Arbeca, UE Vila
novenca, CE Athletic Almacelles, 
FC Ribera D'ondara, CF Rosselló y 
UE Castelldans. El delegado de la 
Federació en Lleida, Josep Maria 
Espasa, comentó que "nuestro 
deber es estar preparados para 
organizar las competiciones y es
tar a disposición de los clubes". 

FOTO: AEM f Las jugadoras que dirige Roger Lamesa se ejercitaron en el campo del Recasens 
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