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Una ambulància la setmana passada a la residència de Tremp. 

Fiscalia rep l'informe de la 
residència de Tremp 12 dies 
després de demanar-lo 
M.M./A.G. 
I LLEIDA I El departament de Sa
lut va entregar ahir a la tarda a 
la Fiscalia de Lleida l'informe 
que aquesta havia sol·licitat fa 
gairebé dos setmanes sobre la 
residència de la Fundació Fi
ella de Tremp, arran del brot 
de Covid-19 que ha provocat 
la mort en un mes de seixanta 
dels residents, prop de la mei-

LES CLAUS 

Seixanta morts 
I El primer contagi d'un em
pleat es va detectar el19 de 
novembre i hi ha hagut 60 
morts per aquest brot. 

Contagiats i recuperats 
I Hi ha 67 residents recupe
rats al centre, mentre que sis 
contagiats estan a l'hospital 
de Tremp i un altre a Guisso
na, on va donar positiu una 

"~vegada traslladat. 

Empleats 
I Entre la plantilla del centre 
hi ha una trentena de treballa
dors encara positius. Després 
de la intervenció de Salut, la 
gestió està en mans de GSS. 

Lleida guanya onze 
llits per a l'atenció 
sociosanitària 
I LLEIDA I El departament de Sa
lut ha posat a disposició de 
centres sociosanitaris de Llei
da onze llits més per tal de 
millorar l'atenció als pacients 
de mitjana i llarga estada i fer 
front a la Covid. En concret, 

·quatre corresponen a l'hos-
pital Santa Maria, tres al de 
Tremp i dos al de la Seu, amb 
la possibilitat de dos més. 

A més a més, s'ha refor
çat el servei d'atenció domi
ciliària (PADES) de 8.00 a 
20.00 hores tots els dies de 
la setmana. 

tat dels poc més de 140 usua
ris. Fonts pròximes van indicar 
que el ministeri públic ha rebut 
ja el document i ha començat a 
estudiar-ho, a fi de determinar 
si es van complir els protocols 
de seguretat. 

Hores abans, la conselle
ra de Salut, Alba Vergés, va 
dir desconèixer les conclu
sions de l'informe, elaborat 
pel seu departament després 
d'intervenir el centre el28 de 
novembre. 

Fa dos setmanes, la conse- _ 
lleria va anunciar l'obertura 
d'un expedient sancionador 
a l'observar "greus irregula
ritats" que afectaven el ma
neig dels equips de protecció 
(epis), el de residus i la forma
ció del personal, entre altres 
deficiències. 

L'informe arriba a la taula 
de la Fiscalia al cap de 12 dies 
que aquesta el sol·licités, des
prés d'insistir a la conselleria 
al no haver-lo rebut la setmana 
passada. El centre no té ara 
cap encomanat, malgrat que 
queden positius fora de la re
sidència, i també ho és encara 
part de la plantilla (vegeu les 
claus). Aquesta setmana es de
cidirà si l'empresa pública GSS 
continua gestionant el centre. 

La Paeria deixa 
d'ingressar 500.000 € 
en terrasses i busos 
I LLEIDA I El tinent d'alcalde 
a la Paeria de Lleida, Toni 
Postius, va explicar ahir a 
Ràdio Lleida que l'ajunta
ment ha deixat d'ingressar 
mig milió d'euros en la taxa 
d'ocupació de terrasses i en 
el transport públic, on la de
manda ha caigut a la meitat. 
"Teníem un servei deficitari 
i la Covid ho ha accentuat", 
va afirmar. No s'ha registrat 
una dismínució en la trami
tació de llicències d'obres i 
ja s'ha ingressat un 80% de 
l'habitual. 

Linyola supera els 160 casos i 
ja hi ha quinze hospitalitzats 
Quatre d'ells són a l'U CI i 400 veïns estan confinats li El consistori 
demana a bars i restaurants tancar fins demà dimecres 

J.G.M. 
I LINYOLA I Continua el degoteig 
de nous contagis a Linyola, on el 
brot de Covid ha provocat fins 
ara 160 casos positius, segons va 
informar ahir el consistori. Són 
deu més que en cap de setmana 
i hi ha 15 persones que estan 
hospitalitzades actualment, de 
les quals 4 són a l'UCI. Més de 
400 persones es troben confi
nades a les seues cases. 

Respecte al cribratge que es 
va dur a terme la passada set
mana al col·legi de Primària El 
Sitjar, han donat positiu una de
sena d'alumnes del total de 275 
que té el centre. 

El consultori local continua 
duent a terme un cribratge se-

lectiu que dona prioritat a les 
persones que són contactes es
trets de positius i persones amb 
símptomes. 

Durant la jornada d'ahir, 
l'ajuntament va publicar a les 
seues xarxes un comunicat en el 
qual demana als bars, cafeteries 
i restaurants locals que continu
ïn tancats fins demà dimecres. 
També aconsella oferir el servei 
de menjar per endur a porta tan
cada i a partir de dijous obrir de 
nou seguint els protocols de la 
Generalitat. 

Respecte a instaHacions i ser
veis municipals, la guarderia 
estarà tancada com a mínim du
rant la primera setmana de fes
tes i continuen precintats parcs 

DADES DE LA COVlD-19 

infantils i instaHacions esporti
ves. Tampoc no hi haurà oficis 
religiosos excepte els funerals. 
En els sepelis es permetrà l'en
trada fins a quaranta persones 
de l'àmbit familiar a l'església. 
El brot en aquest municipi del 
Pla també afecta les activitats 
del programa nadalenc. 

Així, s'anuHa la cantada de 
nadales prevista per al dia 25 
així com la projecció d'un au
diovisual de grans dimensions 
davant de la façana de l'església 
el26. La recollida de cartes dels 
més petits dirigides ais Reis es 
replantejarà i s'estan buscant 
solucions perquè es pugui portar 
a terme garantint la normativa 
de seguretat. 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOSCONFIRMATSAMB PCR/TA I I INGRESSOS HOSPITALARIS I I DEFUNCIONS 
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DATA RISC DE REBROT RT* 
INCIO~NCIA ACUMULADA 

PROVES PCR I TA % PCR/TA POSITIVES EN 14 DIES . ' . . •· , . 
11/12-17/12 340 1.191 1,37 2,04 260,72 603,63 14.320 4.967 4,18 5,78 

04/12-10/12 206- 411 0,95 1,03 227,10 404,37 12.204 4.399 3,49 2,97 

27/11-03/12 226 445 0,86 1,01 277,39 621,21 10.979 6.350 4,16 2,52 
(*)Taxa de reproducció efectiva del virus ... Font: Departament de Salut 

···················································· ······························· .............................................. ......... ................ .. 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS CASOS l/J. 91 CASOS ... 249 CASOS 77. 54.056 
MORTS MORTS 16.623 MORTS 49.260 MORTS 1.698.768 
(-) 523 segons l'estadfstica d'AQuAS 

Salut diu que l'augment de casos de 
Covid és menor ara del que esperava 
M.MARQUÈS 
I LLEIDA I El coordinador del se
guiment de la Covid-19 a Ca
talunya, Jacobo Mendioroz, va 
explicar ahir que "no hi ha ha
gut l'augment de contagis que 
esperàvem" després del pont de 
desembre i ho va atribuir a di
agnòstics "diferits" perquè més 
gent es va fer proves a partir del . 
dia 8 i, d'acord amb la positivi
tat dels tests d'antígens, hi ha 
"oscillacions" que indiquen ara 
que la pujada no és "tan alta" 

com s'esperava. "No és un crei
xement exponencial però estem 
en una situació de creixement", 
va afegir la consellera de Salut, 
Alba Vergés. 

De fet, els indicadors es van 
frenar ahir a Lleida, on el risc de 
rebrot al pla va pujar tres punts 
i la velocitat de transmissió (Rt) 
va baixar fins un 1,37, mentre 
que al Pirineu, la taxa de rebrot 
va créixer 28 punts i l'Rt va bai
xar a un 2,04. A Catalunya, el 
risc de rebrot era de 366 punts 

(12 més) i l'Rt va baixar a un 
1,52. D'altra banda, va morir 
una persona al Pirineu i 40 a 
Catalunya. 
A Lleida, hi havia sis ingressats 
més, amb 19 al Pirineu i 123 
al pla (no hi ha ningú a l'ho
tel Nastasi des de divendres) i 
a Catalunya els hospitalitzats 
van augmentar en 56 persones, 
amb 1.623, de les quals 327 són 
a l'U CI. A més, es van detectar 
63 casos a Ponent, 22 al Pirineu 
i 954 a Catalunya. 
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ElftnÇL~ de l'anomalia? 
CATALUNYA VIU immersa en 
una anomalia derrlocràtica des 
d'almenys l'any 2010, quan es 
va fer pública la sentència del 
Tribunal Constitucional. Pot
ser fins i tot que fos abans, al 
llarg del tempestuós procés de 
debat i aprovació de l'Estatut. O 
des del Pacte del Tinell, perquè 
té un aire d'anomalia intentar 
marginar eternament l'oposició 
de dretes o negociar un estatut 
d'autonomia com si fos la cons
titució d'un estat independent. 
Hagi estat des de fa deu anys o 
més, bé podria passar que les 
eleccions del14 de febrer siguin 
el punt d'inflexió. El president 
del Parlament ha informat el 
vicepresident en funcions de 
president però sense els honors 
de President, que no hi ha ha
gut candidats a la investidura 
i per tant es dissol la cambra i 
han de convocar-se eleccions 
per al dia de Sant Valentí, si ho 
permet el coronavirus. Mentre 
els ciutadans presenten signes 
de fatiga davant del discurs rei
teratiu de l'independentisme, el 
sector més irredempt d'aquests 
simula que res no ha ocorregut 
des de 1'1 d'octubre del2017 i 
que tot està a punt per assolir 
la independència. Coses com 
les que han passat aquest cap 

NANSA 
POTSER PERQUÈ he hagut de 
passar-me un altre cap de set
mana a l'Arnau que pensava - ja 
em perdonaran- dedicar aquesta 
columna a valorar la recent apro
vació al Congrés dels Diputats de 
la llei de l'Eutanàsia, certament 
un avenç notabilissim cap a la 
dignificació de la vida humana, 
que tant de bo s'hagués aprovat 
abans i amb el suport-de totes les 
formacions polítiques del Con
grés. Lamentablement, la dre
ta política i religiosa del nostre 
país no ha desaprofitat l'ocasió 
de tornar a mostrar la seva cara 
més reaccionària i insensible a la 
realitat i a les seves exigències. 
Si per ells fos, encara no estaria 
regulat el divorci ni l'avortament 
en la nostra legislació i ni molt 
menys el matrimoni entre perso
nes del mateix sexe. Que després 
en facin ús personal tan intensiu 
com la resta no els genera pene
diments ni mala consciència. La 

, realitat no els ha d'espatllar..eJ,i 
seus irats i polaritzadors plan
tejaments polítics, bàsicament 
perquè viuen de la crispació i dels 
relats apocalíptics. No sé vostès, 
però jo ho trobo trist i miserable. 
Em sembla que a aquestes alça
des de la història de la humanitat 
tothom hauria de ser més empàtic 
amb el patiment dels altres, so-

Els ciutadans 
presenten signes de 
fatiga davant del 
discurs reiteratiu dels 
sectors irredempts de 
l'independentisme 

de setmana, amb el consell per 
la República i altres coses per 
l'estil. Estem davant de l'opor
tunitat de recuperar una certa 
normalitat política i institucio
nal que passa perquè les elec
cions les convoqui el president 
legítim; ni el del Govern espa
nyol ni un president que no ho 
és i no vol ser-ho. Sense article 
155 ni famílies reials a l'exili, 
només intentant defensar els in
teressos de la gent en el moment 
més crucial i compromès per a 
milers de catalans. 

, 
JAUME SELLES 
PAS A NIVELL 

bretot quan aquest patiment no 
és ni de bon tros inevitable, que 
també n'hi ha. Però mirin, ha es
tat llegir que la mateixa GC que 
fa uns anys va construir-nos un 
aeroport que ningú no demanava 
i que ens costa un ull de la cara 
cada any en manteniments i del 
que en sentim parlar no precisa
ment pels avions que s'hi enlairen 
sinó pels que hi aparquen pel seu 
desballestament, vol convertir-lo 
ara en seu aeroespacial que no 
m'he pogut estar de somriure sor
neguerament. Ja sé que el Con
seller Puigneró ha desqualificat 
els escèptics i els que pensem que 
Lleida no reuneix les condicions 
per a esdevenir el Cap Cana veral 
de la NASA, diel)t que som homes 
de poca fe però, mirin, quan un 
ha de passar recurrentment ho
res a l'hospital fent companyia 
a parents i amics, fer volar co
loms no és precisament el que li 
és més útil. Si a sobre et parlen 
de la NANSA, és fàcil que el teu 
cap se'n vagi directament cap a 
la TIA, l'agència de seguretat per 
la qual treballaven els Mortadelo 
i Filemón dels TBO de la nostra 
infància. Ja entenc que certes co
nyes no li agradin al Sr. Conse
ller, però als hospitals hi trobes 
tantes raons per plorar que qual
sevol niciesa ens 1a gràcia. 
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Final de legislatura 
Com era previsible, s'ha esgotat el termini per presentar candidats a la presidèn
cia sense que cap grup presentés aspirant després de la inhabilitació de Torra, i 
el president del Parlament ja ho ha notificat a l vicepresident Aragonès pèrquè, 
seguint el calendari, avui convoqui les eleccions catalanes que se celebraran, si la 
Covid no ho impedeix, el proper 14 de febrer. Ha estat una de les legislatures més 
convulses, marcada primer pel procés i les conseqüències jurídiques i polítiques 
amb l'aplicació de l'article 155, que va derivar en la convocatòria electoral, i des
prés per la irrupció de la pandèmia del coronavirus, que ha provocat que durés 
més del previst i arribés fins als tres anys. Va començar amb la sorprenent victòria 
de Ciutadans com a partit més votat, encara que mai va tenir possibilitats d'acon
seguir la investidura i ni tan sols ho va intentar, i la polèmica sobre la investidura 
perquè els successius candidats de JxCat van xocar amb la interpretació de la lega
litat, i ni Puigdemont, ni Turull, ni Sànchez van poder accedir a la presidència, que 
finalment va recaure en Quim Torra, que va assumir el càrrec com a "president vi
cari". El seu mandat va estar marcat per l'activisme que l'havia caracteritzat en la 
seua trajectòria anterior, i la col ·locació d'una pancarta a favor de la llibertat dels 
presos en plena campanya electoral el març del 2019, desautoritzada per la Junta 
Electoral, va provocar una altra causa judicial per desobediència que va acabar 
el setembre del 2020 amb la inhabilitació de Torra com a president quan ja havia 
donat mesos enrere la legislatura per esgotada. Al mig, la condemna dels dirigents 
del procés va provocar una autèntica convulsió social amb protestes massives i 
fallida de les relacions amb el govern de Madrid. I per rematar una legislatura 
tempestuosa, els primers casos de Covid el març d'aquest any van derivar en una 
autèntica emergència social i política, que van evidenciar profundes diferències en
tre els dos socis de govern, amb estratègies diferents tant en les mesures a prendre 
com en les relacions amb Madrid: ERC dona suport als pressupostos i el grup de 
JxCat s'escindeix entre puigdemontistes i el PDeCAT, amb una crisi de govern que 
provoca la sortida d'Àngels Chacón. Ahir es va posar fi a una legislatura que feia 
mesos que estava esgotada i ni tan sols tenim la certesa _de si podrem votar el14-F. 
Però tot apunta que en sortirà un panorama semblant a l'actual. 
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VOX POPULI 

OCO xeic! @ CO_XeiC 

«Tant de bo no votem ei14-F, perquè crec que necessitaré 
més de dos mesos per decidir el meu vot.» 

Mar @mblausin 
«Els restaurants i bars que no puguin obrir amb els horaris 
impossibles que imposa el @govern hauran de pagar un 20% 
de SS al desembre i un 25% el gener de tots els seus 
treballadors. Si això no és un tancament encobert, què és?>> 

Manelev "- man 
«Restringint horaris a l'hostaleria, reduint les franges, només 
aconsegueixen que la gent hi vagi de cop. Menys distància 
social i més contagis. Són uns genis.>> 

Tania Lastra @Tl;. r e:. 
«Com no ens toqui la #loteria poques alegries li devem al 
2020. Ganes de perdre'l de vista. A l'any i al bitxo #Covid.>> 

David Torrents @torrents_d 
«Josep Pàmies a la porta de la residència de #Tremp. Volia 
entregar lleixiu i ajudar"a curar els avis amb coronavirus. 
Alguns dels seus seguidors, sense mascareta. La resta del 
comentari és cosa vostra ... >> 

Roq rTorr nt 

«La legislatura 
ha estat molt 

marcada per la 
repressió i la 

judicialitzaeió 
de l'activitat 

parlamentària» 

President del Parlament, 
abans de convocar eleccions 
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j 14 I COMARQUES 

POLÍTICA PRECAMPANYA DEL 14-F 

Marc Solsona reclama "més 
~oder polítié' per a Lleida. 

. 
El PDeCAT irsta a posar fi "al model que decideix a Barcelona" 
li Es presenta com el sobiran1sme "sense simbolisme màgic" 

R.R. 
I LLEIDA I Lp reivindicació de 
"més poder polític" per a Llei
da serà l'eix de la campanya 
del PDeCAT per a les eleccions 
al Parlament del14-F. Així es 
desprèn de la conferència tele
màtica que va pronunciar ahir 
el portaveu del partit, alcalde 
de Mollerussa i cap de la llista 
lleidatana, Marc Solsona. En 
un faristol amb l'etiqueta #de
fensemlonostre, va reivindicar 
"un nou estatus econòmic, so
cial, territorial i polític" que 
contribueixi a augmentar la 
competitivitat de les comar
ques del pla i del Pirineu, da
vant el "model que decideix 
des d'un despatx a Barcelona". 
"Necessitem cogovernar, code
cidir i cogestionar les decisions 
que ens afecten", va recalcar 
Solsona, que va defensar un 
tracte fiscal "asimètric" per 
afavorir territoris deprimits. 
Per a això, va afirmar que són 
necessaris diputats "d'estricta 
obediència lleidatana" com a 
"punta de llança d'un lobby" 
dedicat a la promoció del pla i 
el Pirineu. 

Amb el PDeCAT fora del 
Govern, Solsona va criticar la 
gestió de la pandèmia per part 
de la Generalitat. Va expressar 
suport als sectors afectats per 
restriccions, al considerar que 
"decisions discrecionals" gene
ren "incertesa". Així mateix, 
va apuntar que la normativa 

AIGÜES REGADIUS 

Partrt 
D mocra 

La conferència, en format telemàtic per la crisi sanitària. 

LEMA I ETIQUETA 

.El PDeCAT va presentar 
com a lema de campanya 
a Lleida l'etiqueta 
#defensemlonostre 

actual fa perdre a Lleida com
petitivitat davant de territoris 
veïns. "Ampliar una granja pot 
costar tres anys a Catalunya, 
mentre que a pocs quilòmetres 
només en costa un", va dir. Va 
reclamar millores en infraes
tructures de comunicacions i 
va defensar "tota" l'escola ca
talana, "incloent la concerta-

da". El candidat va exigir "no 
penalitzar amb impostos do
nacions i successions" la trans
missió d'empreses familiars. Va 
instar a "canviar el paradig
ma" per combatre la violència 
masclista i passar "de protegir 
les filles a educar els fills". 

En un discurs amb poques 
aBusions sobiranistes, Solso
na va definir el PDeCAT com 
l'independentisme "serè, ama
ble, sense personalismes, sen
se simbolisme màgic". "Avui 
no és possible una estratègia 
de confrontació permanent, 
del no a tot", va subratllar, i 
va reivindicar "tocar de peus 
a terra". 

·Els regants comencen a prendre 
el control de l'Aragó i Catalunya 
Assumiran en els propers anys tasques que ara·executa la CHE 
R.R. 
1 LLEIDA 1 La comunitat de regants 
del Canal d'Aragó i Catalunya 
començarà l'any que ve a as
sumir tasques de control i de 
conservació d'aquest sistema 
de regadiu que, fins ara, ha dut 
a terme personal de la Confe
deració Hidrogràfica de l'Ebre 
(CHE). 

Ho farà a través d'una enco
manda de gestió que s'haurà de 
fer efectiva de forma progres
siva, a mesura que els catorze 

• empleats de la CHE a càrre-c
del canal es jubilin, en un ter
mini d'uns set anys. Aquesta 
qüestió es va abordar en l'as
semblea general celebrada ahir 
de forma telemàtica a causa de 
la crisi sanitària. 

El president dels regants, 
José Luis Pérez, va explicar 

després de la sessió que en els 
propers anys la comunitat es 
farà càrrec de tasques de ges
tió del canal, del control i de la 
seguretat de les preses d'aigua 
i de treballs de conservació. Va 
puntualitzar que "les grans re-

LES CLAUS 

Bon balanç hidrològic 
I La comunitat va fer un ba
lanç favorable de la campanya 
de reg gràcies en part a les re
serves de Sant Salvador. 

Canonada de La Mola 
I Els regants esperen iniciar 
l'any que ve la canonada de La 
Mola i s'han iniciat les expropi
acions per a les obres. 

paracions seguiran en mans de 
la CHE". L'Aragó i Catalunya 
va fer un balanç favorable de 
la campanya de reg, gràcies en 
bona mesura a les reserves de 
Sant Salvador. 

Eliminar bombatges 
D'altra banda, es preveu 

que l'any que ve comencin les 
obres per insta Bar canonades 
a la zona de La Mola, a Osca, 
per transportar l'aigua per gra
vetat i eliminar així bombat
ges i el consum d'energia que 
comporten. 

El projecte, ja en marxa, es 
troba actualment en procés 
d'expropiació dels terrenys 
necessaris i està previst que 
el projecte de construcció es 
liciti ben aviat, per iniciar els 
treballs el2021. 

MUNICIPIS CERTÀMENS 
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La Fira de l'Oli de 
les Borges, al gener 
i en format virtual 
REDACCIÓ 
1 LES BORGES BLANQUES 1 La Fira 
de l'Oli de Qualitat Verge 
Extra i les Garrigues cele
brarà la 58a edició els dies 
22, 23 i 24 de gener en for
mat virtual, després que els 
organitzadors temptegessin 
mesos enrere la possibilitat 
de celebrar part del certa
men de forma presencial, 
com en anys anteriors. Així 
ho va anunciar ahir Jordi Ri
balta, regidor de Promoció 
Econòmica i gerent del pa
tronat de la fira. El consistori 
ha pres aquesta decisió da
vant dels pronòstics d'un alt 
risc de contagi de Covid-19 
el proper mes de gener. 

"Encara que treballem 
dur per celebrar la fira més 
segura de tota la seua his
tòria i combinar l'edició 
presencial i la virtual, hem 
decidit limitar-ho a la versió 
telemàtica davant les previ
sions dels experts sobre un 
elevat risc de contagi a mit
jans de gener", va explicar 
el regidor. 

El mes de novembre pas
sat, la fira va obrir inscripci
ons amb la previsió d'imple
mentar nombroses mesures 
per protegir els expositors i 
els assistents, corn un control 
d'aforament permanent, un 
sentit únic de circulació per 
als visitants, dispensadors 
de gel hidroalcohòlic a ca
da estand, l'ús obligatori de 

Romero i JJ_Jdith Alcalà 
es postulen per al PSC 
I LLEIDA I El consell de fedé
ració del PSC votarà avui 
el candidat per Lleida, que 
serà amb tota seguretat 
Òscar Ordeig, i la resta de 
membres de la llista. Sílvia 
Romero (Tremp) i Judith 
Alcalà (Lleida) es postulen 
per ocupar el número dos. 

Moció sobre la llei 
d'equitat territorial 
1 LLEIDA I El Parlament va 
aprovar divendres una mo
ció de Catalunya en Comú 
Podem a favor de l'equitat 
territorial i la relació entre 
les zones rurals i urbanes. 

El jutge eximeix Alfarràs 
de pagar a Cassa 
I ALFARRÀS I El TSJC ha eximit 
l'ajuntament d'Alfarràs de 
pagar 220.000 euros a Cas
sa per l'explotació del servei 
municipal d'aigua durant el 
2006-2016. 

LES CLAUS 

Fires online 
I Davant les restriccions a 
la mobilitat i d'aforaments 
derivades de la crisi sani
tària, nombroses fires han 
adoptat aquest any ac
tes virtuals, com espais de 
venda de productes i con
ferències en vídeo a través 
d'internet. 

Cancel·lar o canviar dates 
I Alguns certàmens no s'han 
celebrat a causa de la pan
dèmia, mentre que en d'al
tres s'ha plantejat un canvi 
de data. El cas més notori és 
el de la Fira de Sant Josep de 
Mollerussa, suspesa el març 
passat i els organitzadors de 
la qual plantegen celebrar-la 
de forma presencial el juny 
del2021. 

mascareta i el seguiment i la 
traçabilitat dels contactes. 
Tot això ha quedat descartat 
en favor d'un certamen úni
cament virtual. Malgrat tot, 
el regidor va garantir que "el 
2021 farem una fira virtual 
de molt alt nivell". 

La Fira de l'Oli s'afegeix 
així a altres certàmens anul
lats a causa de la pandèmia 
com la Fira de Lleida. La de 
Sant Josep de Mollerussa es 
farà al juny. 

INCIDÈNCIES 

Denuncien 
microtalls de 
llum a l'Urgell 
i el Pla 
I LLEIDA I Veïns de diferents 
municipis de l'Urgell com 
Bellpuig, Tàrrega, Angle
sola, Verdú i Sant Martí de 
Riucorb van denunciar ahir 
que van patir rnicrotalls de 
llum durant bona part del 
matí. Alguns d'aquests talls 
es van allargar entre 10 i 20 
minuts. 

Des d'aquests municipis 
van demanar als afectats 
que .inscriguin els micro
talls en el registre habilitat 
pel consell de l'Urgell per 
traslladar la informació i 
pressionar les companyies 
elèctriques perquè hi posin 
solució. 

Així mateix, una avaria 
també va provocar un tall 
de llum de més de 15 minuts 
a Mollerussa, Miralcamp i 
Sidamon ahir al matí. 
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AGRICULTURA PROTESTES 

Vic va ser un altre dels 
punts de mobilització. 

Unió de Pagesos va 
convocar també una 
marxa al Pallars Jussà. 

ECONOMIA LABORAL 

pràctiques agrícoles bene
ficioses per al clima i el medi 
ambient perquè no sigui obli
gatori abandonar la capacitat 
productiva. 

A més, demana la prohibició 
de la pèrdues i establir la quo
ta que determina la posició de 
domini a la cadena alimentària. 
També denuncia }"'amenaça" 
que suposa la implantació "mas
siva" d'energies renovables com 
una competència i pressió sobre 
agricultors i ramaders. 

Així mateix, exigeix un de
cret llei que deixi sense efecte 
les obligacions addicionals del 
decret de fertilització i dejecci
ons ramaderes per ajustar-lo a 
les mesures europees. 

La notícia, 
a lleida TV 

SEGRE'Çs 
Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi. 

Les diferèndes a l'Executiu central compliquen 
encara més la negodadó del salari mínim 
El Govern estatal sospesa ampliar deu anys més el període de càlcul de la pensió 

I MADRID I La vicepresidenta terce- ta econòmica és el mateix que 
ra del Govern central i ministra "atorgar dret de veto a la pa tro
d'Assumptes Econòmics, Nadia nal CEOE". Per la seua part, el 
Calviño, va afirmar ahir que si president d'Asaja, Pedra Rara
sindicats i empresaris no arriben to, va considerar una "autèn
a un acord sobre la quantia del tica barbaritat" apujar l'SMI 
salari mínim interprofessional després que s'hagi incremen
(SMI) per al2021, és "partidà- tat més d'un 33% en els últims 
ria" de no elevar-lo i esperar per tres anys mentre les rendes dels 
prendre aquesta mesura qu~ la pagesos baixaven. "Tant de bo 
recuperació "estigui més enfi- els productes agraris haguessin 
!ada". Tanmateix, La ministra pujat en aquest percentatge", va 
de Treball i Economia Social, assegurar. 
Yolanda Díaz, va afirmar que Després d'aquestes declara-
" seria molt preocupant" que ·-... _ _ _ _ ___ _ ___ _ 
les empreses espanyoles no PENSIONS 
poguessin suportar una pujada -

1
. 

del Salari Mínim Interprofes- Amp lar de 25 a 35 anys 
sional (SMI) de tot just 9 euros el període per calcular la 
mensuals. . , d . I 

El secretari general de pens1o es tra ue1x a a 
CCOO, Unai Sordo, creu que pràctica en una rebaixa 
el missatge de la vicepresiden- .. ...... ..... ....... .... .. .. ........ ..... . La reunió d'ahir sobre l'SMI va tornar a acabar sense a~ord. 

I 
I I 
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La platja de la Marquesa, 
el punt més freqüentat. 

Jordà dona suport 
a UP "en la majoria 
de demandes" 
• La consellera d'Agri
cultura, Teresa Jordà, va 
mostrar ahir el seu suport 
"a la majoria de les reivin
dicacions" d'Unió de Pa
gesos en les tractorades 
d'ahir. 

Va recordar que un bo
na part estan dirigides 
al ministeri que dirigeix 
Luis Planas. Va afirmar 
que també reclamen més 
pressupost per a la con
selleria d 'Agricultura, 
una cosa que s'hauria de 
reflectir ja en la pròxima 
legislatura. D'altra banda, 
la conselleria va insistir 
en la necessitat de posar 
en relleu l'activitat d'agri
cultors i ramaders durant 
la pandèmia. 

• 

cians, la reunió del ministeri 
de Treball i els agents socials 
acabava, de nou, sense acord. i 
se citaven a una altra de nova. 

D 'altra banda, Calviño va 
confirmar que l'Executiu estu
dia una ampliació del període 
de càlcul de les pensions, però 
amb exclusió dels anys més ne
gatius de cotització, com una 
de les diferents alternatives a 
explorar a partir de l'acord del 
Pacte de Toledo. "Hem d'explo
rar totes les alternatives", va 
indicar Calviño, que va aclarir 
que una mesura d'aquesta na
turalesa respondria més aviat 
als canvis en les vides laborals 
dels treballadors i a la tendèn
cia que existeix a l'ampliació 
del període de còmput per cal
cular la pensió. Aquest any es 
tenen en compte els últims 23 
anys de cotització per calcular 
la pensió, mentre que el 2021 
seran 24 anys i el2022 se n'ani
rà a 25 anys. El Govern central 
vol ampliar de 25 a 35 els anys 
cotitzats per calcular la pensió. 
Arrancaria a partir del 2023, 
sempre que aquesta mesura for
més part de la futura reforma 
de pensions. 
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ATLETISME COMPETICIÓ 

Marwa El Kouya i Paula Niu bó posen amb les medalles aconseguides aquest cap de setmana. 

Doble podi lleidatà 
Marwa El Kouya i Paula Niubó, del Terres de Ponent, van aconseguir 
la plata i el bronze en el Campionat d'Espanya sub-16 de pista coberta 

I MADRID I El Club Atletisme Ter
res de Ponent va aconseguir 
dos medalles en el Campionat 
d'Espanya sub-16 de pista co
berta, disputat aquest cap de . 
setmana a Madrid després que 
al març hagués de ser ajornat 
per la pandèmia del corona
virus. Marwa El Kouya es va 

ESQUr MUNTANYA 

penjar la plata en els 3.000 me
tres, prova en la qual, a més, va 
poder millorar la seua marca 
personal. Així mateix, Paula 
Niubó va pujar al tercer calaix 
del podi en la disciplina de salt 
de llargada, i va completar l'ac
tuació amb el vuitè lloc en la 
prova combinada (60 tanques, 

Marc Ràdua, novè 
a la Copa del Món 
REDACCIÓ 
I ADAMELLO I El pallarès Marc 
Ràdua, del Club d'Esquí de la 
Pobla de Segur (CEPS) i inte
grant de la selecció espanyola, 
va aconseguir aquest diumenge 
la novena posició júnior en la 
prova Vertical d'esquí de mun
tanya de la Copa del Món, que 
s'ha celebrat a Adamello (Ità
lia). Dissabte, en la distància 
esprint, l'esquiador de la Pobla 

de Segur va trencar un pal i va 
tenir problemes amb la fixació 
de l'esquí que li van impedir 
lluitar per les primeres posici
ons, amb la qual cosa va acabar 
vintè. La pròxima competició 
prevista és el Campionat d'Es
panya d'esquí de muntanya que 
se celebrarà a l'estació de Boí 
Taüll del13 al17 de gener del 
2021, si la pandèmia del coro
navirus no ho impedeix. 

1 Oa jornada de la lliga LEB OR • 

• 
.. - • 

• -

salt d'alçada, llançament de 
pes, salt de llargada i els 600 
metres). En el certamen també 
va prendre part Pol Leal, del 
mateix club, que va aconseguir 
la cinquena plaça en els 60 me
tres, millorant marca personal. 
A nivell de clubs, el Terres de 
Ponent va acabar desè. 

MarcRàdua • 

• 
• 
• 

• 
• -
• • 
• • 

• • ALMANSA vs ICG FORÇA LLEIDA 
des del pavelló poliesportiu d'Almansa Amb el patrocini de 

Amb la locució de Carles Castelló 

I . 
--1.11 oilliaua 
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Presó per al campió olímpic Petter Northug 
I COPENHAGUEN I Un tribunal d'Oslo va condemnar ahir a set 
mesos de presó incondicional i a la pèrdua per a tota la vida 
del carnet de conduir l'exesquiador de fons noruec Petter 
Northug,.bicampió olímpic, per diversos casos de conducció 
temerària i possessió de drogues. 

Carlos Sainz diu que pilotar per Ferra ri "és un somni" 
I MADRID I El pilot de Fórmula 1 Carlos Sainz, ara a Ferrari, 
va dir que vestir la granota vermella de la mítica escuderia 
italiana és tot un somni i ha reconegut que espera una versió 
més competitiva en el retorn a la competició del bicampió 
del món Fernando Al onso. 

Recollida solidària d'aliments al Rai mat Golf 
I RAIMAT I Els socis del Raïmat Golf Club van dur a terme el 
cap de setmana passat una recollida solidària d'aliments 
nadalencs, que es distribuiran a través de la Fund~ció Ar
rels Sant Ignasi i van dirigits a les famílies de Lleida que no
disposen de prou mitjans per poder gaudir del Nadal. En 
total es van omplir dos caixes grans de torrons, bombons, 
cava, fruita seca, conserves i altres productes. 

Un mort al caure la torre de llums d'un estadi. 
I PARIS I Un treballador de l'Stade du Moustoir, on juga com 
a local el FC Lorient, va morir com a conseqüència d'un ac
cident laboral durant el transcurs del partit que disputava 
diumenge l'equip francès. Poc després d'acabar el matx, part 
del sistema d'il-luminació de l'estadi va caure sobre l'emple
at. L'home, de 38 anys i que s'havia ofert com a voluntari 
per al club, va ser traslladat a l'hospital amb ferides greus i 
posteriorment va morir. 

La temporada 2021 de pista, al Palau Sant Jordi 
I BARCELONA I El regidor d'Esports de Barcelona, David Escu
dé, i el president de la Federació Catalana d'Atletisme, Joan 
Villuendas, han arribat a un acord de col-laboràció per cele
brar la tempoliflda de competició de pista coberta del 2021 
al Palau Sant Jordi, prevista per al cap de setmana del 16 i 
17 de gener. Així, Barcelona acollirà el calendari de compe
ticions que estava previst inicialment a la pista d'atletisme 
de Sabadell (Barcelona), actualment inoperativa. 

Dimarts 22 
21.00 h 

Red. 00.00 h 
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PANDÈMIA INICIATIVES 

La Marató continua rebent 
mostres de solidaritat 
El programa de TV3 va tancar de matinada amb una recaptació 
superior als 10,3 milions li L'objecti , llut ar con ra la Covid-19 

Guissona • El pavelló de Guissona va acollir aquest diumenge, sota estrictes mesures de seguretat 
sanitària per la Covid-19, nombroses activitats lúdiques per recaptar fons per a La Marató de TV3. 
Durant tota la setmana també es van dur a terme diversos tallers. 

GUIA I 29 I 

Torrelameu • L'Associació de Dones del municipi va recaptar un 
total de 672 euros amb la venda de manualitats i flors de Nadal 
elaborades per les mateixes sòcies de l'entitat. 

Anglesola~ La Societat de Caçadors d'Anglesola va recaptar un 
totaJ de 390,19 euros gràcies a les racions per endur de la seua cas
sola de cap de llom, que destinarà íntegrament a la causa solidària. 

Corbins • La jornada esportiva Trotada i Caminada 
Nadalenca, organitzada per l'ajuntament de Corbins i 
l'entitat 5&5 kilòmetres, va recaptar 900 euros. 

Sant Guim de Freixenet • Desenes de persones van participar el matí de diumenge passat, malgrat el fred i la 
boira, en la caminada que l'ajuntament de Sant Guim de Freixenet va organitzar pel seu terme municipal per 
recaptar fons per a La Marató. En total la iniciativa va aconseguir sumar 1.160 euros. 

La Torre de Capdella • La venda de mascaretes per
sonalitzades de l'associació Amics de la Vall Fosca va 
aconseguir recaptar un total de 3.000 euros. 

Alcarràs • Al voltant de 50 famílies van participar en 
la cursa d'orientació que va organitzar l'Associació 
Excursionista l'Aspardenya d'Alcarràs. 

Les Borges • El pavelló de les Borges va acollir la pro
jecció del documental100 dies. L'activitat va ser orga
nitzada la residència L'Onada de les Garrigues. 

' I 
I 
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