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El futbol amat~ur demana retardar el 
toc de queda per poder entrenar-se i 
que hi pugui haver públic als estadis 
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El Senat eradica l'esterilització 
forçosa de les persones amb 
discapacitats psíquiques 
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TAMBÉ LA NIT DE CAP D'ANY I SENSE MOBILITAT AMB LA RESTA D'ESPANYA DE SANT ESTEVE AL 6 DE GENER 

Nadal amb deu persones còm a 
màxim i a casa a les 1.30 hores 
tT::. I Inclosos en la 
desena de persones 
que poden compartir 
taula a les llars 

I Toc de queda 
fins a les 23.00 i 
comerços oberts filis 
a les 22.00 

f I 
S'amplien de 4 a 6 els 
comensals en els dies 
més assenyalats 

Permeses les sortides 
a les residències 
verdes per passar 
les festes en família 
Decisió del Procicat, que entre 
avui i demà decidirà si desesca
lem en mobilitat. 

CLiN ICA 
DENTS 
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Reclamen a la resta de 
veïns el pagament de 
l'aigua de pisos okupats 
Aqualia reclama 466 € a laco
munitat de propietaris d'un bloc 
de Lleida on hi ha sis habitatges 
amb okupes. 

LLEIDAI12 

Cervera, sense zona 
blava al gener al 
marxar l'adjudicatària 

COMARQUES 116 
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CORONA VIRUS SANITAT 

Tremp veu amb por el brot a la residència 
Tres noves.v~ctimes pel brot al centre Fiella, que suma vint defuncions des del dia 19 de novembre li 
Els veïns v~uen positives les noves restriccions i viuen amb angoixa l'increment de casos 

E. FARNELL 
I TREMP I "Hem de reduir la mobi
litat al màxim si volem doblegar 
la corba de CQntagis que tenim 
ara a Tremp." Així de contun
dent es va mostrar l'alcaldes
sa de la capital del Jussà, Pi
lar Cases, en el primer dia de 
noves restriccions a la pobla
ció arran de l'auge de casos en 
les dos últimes setmanes, que 
s'allargaran com a mínim fins 
al pròxim dia 14 de desembre. 
Va assegurar que les xifres no 
són bones però "poden ser pit
jors" i això ens obligaria a un 
nou confinament més estricte 
per Nadal. Cada dia es detecten 
nous positius a Tremp, tretze 
entre dilluns i dimarts, i "po
den ser molts més al final de la 
setmana", va dir. 

Va afegir que l'única mane
ra de frenar aquests contagis 
és restringint la mobilitat i per 
fer-ho "tots hem de ser respon
sables". S'hi suma el brot de 
la residència, que ahir va acu-

DOS SETMANES 

Fins al dia 14 tanquen parcs 
infantils, les classes de 
música són telemàtiques i 
se suspenen entrenaments 

DADES 

RISC DE REBROT 

El risc de rebrot a la (apital del 
Jussà era ahir de més de 1.579,45 
punts i la velocitat de contagi va 
arribar a 1,54, segons les dades 
de Salut. 

POSITIUS AL GERIÀTRIC 

~s el total de residents positius 
a la residència Fiella de Tremp, 
8 dels quals són a l'hospital. Des 
del dia 19 de novembre s'han re
gistrat 20 defuncions. 

L ICLAUS 

Restriccions 
I El cons istori tanca equipa: 
ments i demana reduir la mobili
tat almenys fins al dia 14. 

Cribratge massiu 
I Salut porta a terme un cribrat
ge massiu durant aquesta set
mana. Ahir es van fer 572 tests. 

PRIMERA PERSONA 

Com viu la situació 
actual de Tremp? 

«Tinc una 
germana a 
la residència 
però ens 
informen 
cada dia del 
seu estat i evolució. Amb 
tot, estem preocupats 
perquè és positiva». 
CARLES SORANTO. TREMP 

«Tinc por i 
hem de ser 
conscients 
del perill que 
tenim, per 
això veig bé 
les restriccions 
per tal d' evitar 
més contagis». 

MARIA ROSA GALCERAN. TREMP 

~~:t~iccions [à 
son correctes 
però hi ha 
por. Jo sóc p 

persona 
de risc i la situació em 
provoca angoixa. Hem de 
ser molt responsables». 

MARIA TERESA FILLAT. TREMP 

mular tres noves defuncions i 
ja són vint els usuaris que han 
perdut la vida des del dia 19 de 
novembre. Hi ha 102 positius 
al geriàtric i 8 a l'hospital. S'ha 
traslladat vuit residents nega
tius a centres de la Pobla (6) i 
Guissona (2), i 32 treballadors 
també han donat positiu en Co
vid. Aixf mateix, tres dels po
sitius del geriàtric estan molt 
crítics. 

L'alcaldessa, Pilar Cases, davant un dels parcs infantils que s'han tancat. 
«No s'entén 
la rapidesa 

'amb la qual 
han pujat 

Por i angoixa. És el que molts 
dels veïns de la població deien 
que tenen davant la situació 
epidemiològica actual. "No 
sabem com ha passat però es-

tà clar que el virus és present i 
hem d'evitar riscos. No fer-ho 
serà irresponsable i ho lamenta
rem", defensa Joan Sans. "Aquí 
tots ens coneixem i la majoria 
té algun familiar, veí o amic a 
la residència i és evident que 
les coses no s'han fet bé o es 
va valorar tard i malament el 

Amplien els tests a 7 barris 
de Lleida i més municipis 
I LLEIDA I Salut farà més cribratges 
de tests ràpids per detectar posi
tius asimptomàtics en set barris 
de Lleida i en altres municipis. 
Dissabte es faran a Pardinyes, 
al pavelló Barris Nord de les 
09.00 a les 15.00. Dilluns i di
marts de 16.00 a 20.00 es fa
ran a l'IBI; divendres de 16.00 
a 20.00 a la Llar Municipal De
mocràcia i el dissabte 19 de de
sembre, ai pavelló de Cappont 
de les 10.00 a les 13.00 i de les 
16.00 a les 20.00 i a la resta de 
barris encara està pendent de 
concretar. 

A Balaguer es faran dissabte 

i diumenge al matí i la tarda al 
Molí de l'Esquerrà i a Tàrrega 
a l'Espai MerCAT. Pel que fa 
a Artesa de Segre, el dia 10 al 
matí a la Cubbtural i a la tarda 
al CAP; a Albatàrrec, el 9 i el 
10 al Casal Cultural al matí i a 
la tarda; a Mollerussa també al 
matí i la tarda del dia 9 al dia 11 
al Pavelló Firal i a Al picat el12 
i el13 a la Sala La Unió. 

Així mateix, ahir es van 
fer tests a Lleida (122), Ponts 
(448), el Pont de Suert (94), la 
Pobla de Segur (260), Sort (81), 
Tremp (572), la Seu (303) i Olia
na (187). 

brot", va dir en aquest sentit 
l'alcadessa. "Aquesta situació 
provoca ansietat i si és neces
sari augmentar les restriccions 
doncs que ho facin, no podem 
anar a més", van afegir. Des del 
consistori van fer una crida a 
"sortir només el que sigui im
prescindible de casa" i a par-

Les trucades al 
061 encara són 
de pagament 
I LLEIDA I Les trucades al 061 
encara són de pagament tot 
i que la Generalitat va publi
car al DOGC del 22 d'octubre 
un acord pel qual s'establia 
"la gratuïtat de les trucades" 
a aquest telèfon. Aquest ser
vei era de pagament a l'ini
ci de la primera onada i va 
quedar coHapsat per l'allau 
de trucades de gent que creia 
presentar símptomes de co
rona virus. El departament 
d'Economia diu que és un te
ma complex que s'està treba
llant amb Polítiques Digitals 
i les operadores. 

ticipar en el cribratge massiu 
que es porta a terme durant 
la setmana, especialment els 
joves. S'han establert franges 
horàries per als alumnes de 
l'institut i per als titulars dels 
comerços. Cada dia es fan més 
de tres-cents tests d'antígens 
entre la població. 

els contagis, 
especialment 
a la residència. 
No és normal i cal 
confinar-se». 

TRINIDAD LUJAN. TREMP 

Més de 3.000 autònoms han cobrat una prestació 
I LLEIDA I Un total de 3.078 autònoms lleidatans han cobrat al no
vembre alguna de les prestacions posades en marxa pel Govern 
per paHiar la situació d'aquest col·lectiu com a conseqüència 
de la pandèmia de la Covid-19. 

Els col·legis mantenen 59 aules confinades a Lleida 
I LLEIDA I Els centres educatius de la demarcació tenien ahir fins 
a 59 grups confinats, un menys que l'últim balanç, i un total 
1.319 persones en quarantena, entre alumnes i professors. El 
col·legi el Claver de Lleida és el centre de Catalunya que té més 
grups confinats, amb un total de sis. 

Tàrrega autoritza obrir pubs com a bars i restaurants 
I TÀRREGA I L'ajuntament de Tàrrega ha autoritzat els locals 
d'oci nocturn a treballar com a bars convencionals per afa
vorir la reobertura. Un decret d'alcaldia estableix aquesta 
alternativa provisional amb les mateixes limitacions d'afora
ment i horari que els establiments de restauració. Per la seua 
banda, Balaguer també estudia tancar terrasses de bars per 
instaHar estufa. 

cfarre
Resaltado
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Invasió subtil 
piut del pertinaç SARS-CoV-2, grat l'oposició de la fiscalia, pren com a 
dàrrerament ens ataca amb for- base un suposat interès dels russos per 
ça un 'altre virus agressiu: el vi- apoderar-se de Catalunya, aprofitant els 
rus de la desinformació, pare o tradicionals lligams d'amistat entre els dos 

germà del de la confusió, que em temo pobles. D'amistat, curiositat mútua i sim-
que costarà encara més d'erradicar que patia, per bé que a distància. Com no ens 
el bacterial, i no estic pensant tan sols en ha de caure bé, sobretot als lleidatans, una 
fenòiñens sociopolítics com el trumpis- gent que dels sacerdots en diuen popes? 
me que s'ha estès arreu com una nova Per començar, compartim patró: sant 
plaga de conseqüències imprevisibles, Jordi (luri en la llengua de Gorki). I ara 
sinó en maneres espúries i cada cop més que m'hi fixo més, aquestes setmanes he 
freqüents de desvirtuar la democràcia, pogut comprovar que la presència eslava 
produïdes bastant a prop d'aquí. N'hem Com no ens ha entre nosaltres s'ha anat fent més evident, 
tingut una mostra no fa gaire, amb l'ope- d b , b tant de dia com de nit, si bé de nit sen-
ració policial designada amb el nom d'un e caure e, so retot se assolir encara la insòlita proliferació 
riu pròxim a Sant Peters burg on les tropes als lleidatans, d'anys enrere de Kàties, Tatianes, Irines, 
espanyoles van cantar victòria per pe- una gent que Svetlanes, Nataixes i companyia. Experi-
núltima vegada (l'última va ser la gesta ències personals que em confirmen la sos-
de l'illa de Perejil, no pas ja en època de dels sacerdots pita: tot i que pel català que parla pugui 
Franco sinó d'Aznar, la història d'Espanya en diuen popes semblar d'Aspa o Alfés, la cambrera que 
és la que és i els seus protagonistes són els em serveix el cafè de mig matí és nascuda 
que són), donant un cop de mà al Tercer ·· ........................... ............... ... a l'antiga vila imperial de Vladímir, vora 
Reich en el llarg setge de la ciutat bàltica, anomenada Moscou, i cada cop que passejo pel carrer Major sento, a 
aleshores Leningrad. l'altura de la Costa del Jan, un jove violinista ambulant 

Aquella espècie de matrioixka informativa, de què que toca alguna melodia de Mussorgski o Borodin o 
no han parat de sorgir notícies igual que surten nines Rimski-Kórsakov ... Simples casualitats o bé indicis d'una 
petites de fusta de dins d'una nina més grossa, arran invasió subtil que de moment passa desapercebuda als 
de les escoltes telefòniques ordenades pel jutge mal- sagaços serveis secrets espanyols? 

El T rró d'Agramunt ~a esdevmgut al llarg dels 
segles 1110 106 coda vegada mes orrelodo 
1 ap¡eoodo per o a d Agrcm t 

obor distintiu fan del Torro d Ag10munt 
pot, e ciment de les festes nadalenques 

privat 
Proves per 
a tothom 
Vam anar ah1r a 
Tremp per recollir 
l'ambient que s'hi 
viu amb els casos de 
coronavirus i mentre 
la nostra redactora 
parlava amb la gent 
gran que esperava 
resultats, els sanita
ris la van convidar 
a fer-se la prova. Va 
explicar que estava 
treballant i que no 
era de Tremp, però 
li van insistir que 
passés també a fer
se la prova, que l'hi 
feien a tots els que 
volguessin. 

Un candidat que 
trepitja fort 
El conseller Tremosa 
ha confirmat que es 
presenta a les pri
màries de JxCat per 
Lleida amb un tuit en 
el qual es proclama 
lleidatà d'adopció i 
amb arrels al Pirineu 
i al Pla. Acompanya 
la seua presentació 
amb fotos entre les 
quals en destaca una 
de seua al campanar 
de la Seu Vella i una 
entrevista publicada 
a SEGRE. 

la imatge 
del òi::1 
Un altre accident 
causat per un 
senglar a Ueida 

Fins a 4 cotxes es van 
veure implicats ahir a la 
nit en un accident, sense 
ferits greus, a la carrete
ra de Corbins, a prop de 
l'Escola Alba, causat per 
la irrupció d'un senglar 
a la calçada (a la foto). 
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l'ascensor 

o 
Matt Hancock 
Ministre de Salut de 
la Gran Bretanya, 
primer país occiden
tal que administrarà 
la vacuna contra la 
Covid, concreta
ment la de Pfizer. 

o 
Paquita Ràfales 
Aquesta ciutadana ha 
donat 15.000 euros a 
l'IRBLleida que per
metran iniciar una 
investigació sobre 
l'Alzheimer. Un gran 
exemple, sens dubte. 

Sílvia Puigarnau 
Aquesta atleta de 
muntanya d'Agramunt 
i professora d'INE-
FC Lleida participa 
en un projecte de la 
Unesco sobre l'esport 
com a motor de pau. 

Rafael Amargo 
La Policia Nacional 
va detenir dimarts 
aquest ballarí en 
una operació con
tra una organització 
criminal dedicada al 
tràfic de drogues. 

cfarre
Resaltado


