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Lipyola supera els 70 casos i demana 
teSts ·.massius i més reStriccions 
El risc de rebrot se situa als 5.968 punts amb una velocitat de propagació de 3,75 li 
Trobades socials amb més de sis persones i (botellons}, possibles focus 

E. FARNELL ~ 

I LINYOLA I El brot de contagis 
de Linyola ja suma més de 
70 casos positius i manté 130 
persones aïllades, una desena 
hospitalitzats i dos a l'UCI. El 
brot té en alerta el consistori, 
que demana reduir al màxim 
la interacció social i la mobili
tat dels veïns. Segons el primer 
edil, Àlex Mases, "ens trobem 
en una fase expansiva i proba
blement en la tercera onada de 
contagis, molt més agressiva 
del que esperàvem". 

El i-isc de rebrot ahir a Linyo
la superava el 5.960 punts i la 
velocitat de propagació era de 
3,75. El brot no està focalitzat 
en cap col·lectiu determinat de 
la població encara que algu
nes fonts van apuntar ahir que 
s'han portat a terme reunions 
familiars i socials "que han so
brepassat de llarg el nombre de 
persones permeses" i d'altres 
van assenyalar la celebració 
d'algun botellón juvenil durant 
el pont de la Puríssima com a 
causa. No obstant, des del con
sistori van apuntar més a una 
"relaxació de les mesures de 
seguretat entre la ciutadania" 
i "no fer gaire cas a reduir la 
interacció social". 

Només la meitat dels alumnes del col·legi van assistir ahir a les classes com a mesura de prevenció. 

Segons Mases, la situació 
"encara està descontrolada i 
va apel·lar a la responsabili
tat per frenar els contagis". Va 
demanar al Procicat que no es 
flexibilitzin mesures divendres 

com la de l'aixecament del con
finament municipal i va recla
mar un cribratge poblacional 
per detectar asimptomàtics. 

"Els pròxims set dies se
ran clau i hem d'insistir en el 
compliment de les mesures de 
protecció. Tots hem de fer un 
esforç, no sortir de casa tret 
del que sigui imprescindible i 
frenar la mobilitat, també en 
pobles veïns per"no estendre el 

Tres morts més eleven a 
SS les víctimes del brot de 
la residència de Tremp 
Uns altres 22 residents positius estan "estables" 

R. R./ REDACCIÓ 

virus". El consistori ha tancat la 
biblioteca i la guarderia i només 
atén algun cas amb dificultats 
de custòdia i al col·legi públic el 
Sitjar, ahir només hi van assistir 
la meitat dels alumnes. 

Salut farà un cribratge se
lectiu al col·l~gi divendres i 
dissabte, tant als alumnes com 
als docents. Per la seua banda, 
pobles propers a Linyola com 
Ivars també van demanar ahir 

evitar el contacte amb veïns 
d'aquesta localitat per contri
buir així a la contenció i evitar 
la propagació. Veïns del muni
cipi van manifestar que viuen 
amb cert temor aquesta situa
ció i van valorar positivament 
les restriccions per no haver de 
lamentar morts:. "Hi ha afec
tats de totes les edats i hem de 
ser conscients de la gravetat", 
van dir. 

ÉS NOTÍCIA I s 

La cloroquin·a no 
protegeix de la 
Covid, segons un 
estudi de la Udl 
Amb l'IRBLleida i 
l'hospital Arnau 

I ~LEIDA I La cloroquina i els 
seus derivats no tenen un 
efecte protector sobre la Co
vid-19 en persones tractades 
crònicament, segons una in
vestigació desenvolupada 
per la Universitat de Lleida 
(U dL), l'Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRB
Lleida) i l'hospital Arnau 
de Vilanova que acaba de 
publicar la revista interna
cional PLOS ONE. Són els 
resultats del seguiment a pa
cients que es prenen aquest 
fàrmac per al control de les 
seues malalties autoimmu
nes, en què s'ha comparat la 
prevalença de la Covid entre 
ells i un grup de control que 
no consumeix cloroquina. 
L'Organització Mundial de 
la Salut (OMS) també ha con
firmat que cap dels fàrmacs 
contra la Covid que estava 
provant, com la cloroquina o 
el remdesivir, no redueixen la 
mortalitat. Els investigadors 
lleidatans van distribuir una 
enquesta que van respondre 
2.295 individus de l'Estat, 
dels quals en van seleccio
nar 2.150. D'aquesta mos
tra, 319 eren persones que 
segueixen tractaments amb 
cloroquina o derivats. Mal
grat que aquests fàrmacs han 
demostrat efectivitat contra 
altres infeccions víriques, 
l'estudi ha comprovat que al 
grup tractat la prevalença de 
la Covid-19 era del5,3% i en 
el de no tractats, del3,4%. 

I LLEIDA I Tres defuncions des de 
dimarts eleven a 58 les vícti
mes del brot de coronavirus a 
la residència de la Fundació Fi
ella de Tremp, on dotze positius 
segueixen en el centre. Fonts 
de Salut van explicar que tant 
aquests com els nou a l'hospital 
i el traslladat a un geriàtric de 
Guissona (va donar positiu allà) 
estan "estables". Van afegir que 
en breu avaluaran la possibilitat 
de "desaïllar-los" al costat dels 
SS'que ja estan curats. Entre la 
plantilla, 35 professionals con
tinuen afectats. El PP de Lleida 
va reclamar a Salut "transpa
rència" i que "assumeixi res
ponsabilitats polítiques per 
l'elevat nombre de decessos a 
la residència de Tremp, després 

que ECP demanés dimissions 
dimarts passat. Amb el brot 
encara actiu, l'associació Dolça 
Revolució, que encapçala Josep 
Pàmies, prepara un acte diu
menge al davant de la residència 
per defensar l'ús de diòxid de 
clor (MMS) per tractar la Covi d. 
L'entitat ha estat objecte de san
cions per prometre falses cures. 
D'altra banda, veïns de Tremp 
es van mostrar "indignats", se
gons ACN, per la presència al 
~ovembre, abans dels brots a la 
residència i a l'acadèmia de Ta
larn, de jovès militars i personal 
del geriàtric a l'exterior d'un bar 
de la localitat, al considerar que 
no es respectaven les mesures 
de seguretat. 

Desinfecció preve ntiva ahir de l'exterior d'una residència per a la tercera edat de Lleida ciutat. 

D'altra banda, Agramunt ha 
donat per "controlat" el brot de-

tectat a la residència Mas Vell de 
la localitat a finals de novembre. 
L'alcaldessa, Sílvia Fernàndez, 
va explicar ahir que les PCR re
alitzades fa una setmana "van 
sortir totes negatives". Segons 
Fernàndez, "alguns treballadors 
ja s'han reincorporat després 

de superar el virus" i passar la 
quarantena i que "alguns avis 
també ja l'han superat". "Estem 
alerta per veure com evolucio
nen els altres", va afegir. Fins 
ara hi ha hagut dos víctimes 
mortals i dinou positius, set dels 
quals treballadors del centre. 

En un altre ordre de coses, la 
residència Mare Janer de Cer
vera, que també ha registrat un 
brot, ha fet una crida per con
tractar gericultors i cuidadors. 
La majoria de residències de 
Lleida, un total de 87, no tenen 
casos actius. 
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L~ condemna de 130 anys per al 
Pe erasta de Mollerussa ja és ferma 
A l'acceptar ahir els fets durant el judici i renunciar les parts a presentar recurs 
Segons la I ei, només podra compl~r quinze anys i mig de presó efectiva 

li 

L.GARCrA 
I LLEIDA I Amb un escarit "sí, ac
cepto" va acabar ahir el judici 
contra Òscar Gallinat, l'exe
ducador social i mediador de 
l'ajuntament de Mollerussa que 
va acceptar una condemna de 
més de 130 anys de presó per 
corrupció de menors, com va 
avançar la setmana passada 
SEGRE. L'Audiència de Lleida 
va acollir ahir el judici contra 
Gallinat després que les parts 
arribessin a un acord pel qual 
l'acusat, ja condemnat de ma
nera ferma després del judici 
d'ahir, va acceptar una trentena 
de delictes. La sala va emetre 
una condemna de 130 anys i dos 
mesos de presó contra Gallinat, 
la més elevada imposada mai a 
Lleida, però només complirà 15 
anys i mig de presó, el màxim 
que permet la llei en aquest cas. 
A falta de redactar la sentència, 
l'Audiència va declarar la pena 
ferma després que les parts re
butgessin presentar un recurs . 
en contra. 

Quant als delictes concrets, 
l'Audiència el va condemnar a 5 
anys i 2 mesos de presó per cada 
un dels 18 delictes de corrupció 
de menors (93 anys); a 1 any i 3 
mesos per cada un dels delictes 
d'abús sexual (2 anys i mig); uns 
altres 3 anys i 2 mesos per cada 
un dels 8 delictes de corrupció 
i enregistrament de material 
sexual (25 anys i 4 mesos); 5 

EMERGÈNCIES RESCATS 

Oscar Gallinat va ser conduït dt: nou a presó després del judici celebrat ahir a l'Audiència de Lleida. 

anys i 2 mesos per distribució 
de pornografia, i uns altres 4 
anys i 2 mesos per un delicte 
continuat d'abús sexual. L'acu
sat, de 46 anys i en presó pre
ventiva des del maig del2019, 
reconeix que va crear perfils 
falsos a les xarxes, on es va fer 
passar per una menor d'uns 14 
anys per contactar amb altres 
usuaris, tots ells d'entre 11 i 15 

anys, i els oferia fotografies a 
canvi que aquests li enviessin 
fotos en actituds sexuals. Una 
pràctica delictiva que es coneix 
com a child grooming. Ho va fer 
almenys des del 2013 i fins al 
2019, quan va ser detingut. La 
investigació va poder identificar 
18 menors, tots homes, que li 
van enviar arxius i deu més amb · 
els quals va contactar però sense 

que pogués obtenir continguts. 
També ha reconegut que va fer 
tocaments a un nen de 12 anys 
de Mollerussa en el marc d'una 
activitat extraescolar. 

L'advocat de la defensa, Da
niel lbars, va destacar després 
del judici que no s'ha imposat 
cap mesura de seguretat i que 
la pena es complirà en funció de 
l'execució penitenciària. 
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Sàmper demana arribar 
a 22.000 mossos 
I BARCELONA I El conseller d'In
terior, Miquel Sàmper, va 
defensar ahir, en un article 
a La Vanguardia, que Ca
talunya pateix "un dèficit 
policial fixat per l'Estat que 
creix cada any i que cal re
vertir de forma urgent", i va 
demanar augmentar la plan
tilla de Mossos d'Esquadra 
dels prop de 17.000 fins als 
22.000 efectius. També va 
avisar que, en els propers 
anys, aquesta tendència s'in
tensificarà per jubilacions i 
faran falta més promocions. 

Tall a la C-13 a Talarn 
al caure un pal de llum 
I TALARN I La caiguda d'un pal 
de llum va obligar ahir a ta
llar la C-13 al seu pas per 
Talarn. L'avís es va rebre a 
les 19.13 hores i els Mossos 
d'Esquadra van desviar els 
vehicles per l'interior del 
municipi. Els Bombers van 
revisar la zona i es va donar 
avís a la companyia. 

Vint multes a Tàrrega 
pel toc de queda 
I TÀRREGA I La Policia Local de 
Tàrrega ha imposat vint de
núncies per incomplir el toc 
de queda nocturn des de l'en
trada en vigor el passat 25 de 
novembre. Pel que fa al con
finament municipal, que va 
entrar en vigor el passat 30 
d'octubre, la Policia Local ha 
posat set denúncies. Així ma
teix, s'ha tramitat 36 denún
cies per no portar mascareta 
o utilitzar-la incorrectament 
i s'ha denunciat 19 persones 
per incomplir altres mesures 
anti-Covid. 

El crim va tenir lloc el desembre del2018 a Artesa de Segre. 

Rescaten dos gossos que havien caigut en pous a Isona i Solsona 
I ISONA I CONCA DELLÀ I Els Bombers 
de la Generalitat van rescatar 
dimarts a la tarda un gos que 
havia caigut a l'interior d'un 
pou d'uns nou metres de pro-

funditat a Isona i Conca De
llà, al carrer dels Dipòsits. Els 
Bombers van muntar una ins
taHació amb corda per arribar 
fins al gos, que va ser rescatat 

sa i estalvi. Així mateix, ahir, 
els Bombers van rescatar un 
altre gos que havia caigut en 
un pou a la zona de la Creu de 
Sant Joan a Solsona. · 

Prorroguen la presó per a un 
dels acusats del crim d'Artesa 
I BALAGUER I El jutjat d'Instrucció 3 
de Balaguer ha decretat la pròr
roga de la presó preventiva per 
a un dels acusats de la mort de 
Josep Maria Solans a Artesa de 
Segre. La vista per prorrogar 
aquesta mesura cautelar es va 
celebrar divendres passat, així 

com la reconstrucció del crim, 
pocs dies abans que es com
pleixin dos anys de l'ingrés a la 
presó dels dos investigats. Una 
vegada finalitzada la instrucció, 
s'elevarà la causa per formar el 
jurat popular i el judici podria 
ser el mes de maig. 
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