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El Sedis1 despr~s de dos derrotes, 
guanya a la pista del Tenerife (56-70) 
i és més a prop de la vuitena pla~a 

La Fuliola celebra el cagatió més gran 
de Catalunya i els patges reials recullen 
cartes en diversos municipis 
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Milagros García, a !'esquerra, 
i Leocadia Peña van ser les 
dos primeres vacunades 
a la provincia. 

Vacuna pera 1.900 lleidatans en 
Vint residendes aquesta setmana 
.., ,.. -s 11 Ahir es va injectar la do si P ·o i an 11 El personal sanitari de Setge a la mobilitat 11 Els consellers 

Vergés i Samper suggereixen que avui 
podrien endurir-se les restriccions 

inicial a 149 usuaris i empleats de dos primera línia i el sociosanitari també 
geriatrics de Lleida i la Pobla estara immunitzat al man; 

El foc va generar una espectacular fumarada. 

Unincendi 
calcina desenes 
de contenidors 
vells en un solar 
. de Pardinyes 
Desenes de contenidors trencats 
que la concessionfuia de la reco
llida de les escombraries, Ilnet, 
emmagatzema en un solar al 
costat de la seu a Pardinyes van 1 

cremar ahlr en un incendi ori
ginat per causes desconegudes. 
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C Ll N 1 CACHE LAI M PLANTO LOG lA 

DENTS 
FIXES EN 

l1a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 

ALMACELLES 
973 98 81 77 
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L'anhelada vacunació contra el coronavirus va cornem;ar ahir a Lleida administran! la dosi inicial a 149 
usuaris i ernpleats de sengles residencies de la capital i la Pobla de Segur. A partir de dema, la carnpanya 
s'ampliara a vint geriatrics, en els quals Salut preveu v~cunar 1.900 persones aquesta setmana. 
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CORONA VIRUS SANITAT 

Un otal de 1.900 lleidatans rebran la 
dosi inicial de la vacuna aquesta setmana 
Després que ahir comencés a administrar-se en dos residencies de Lleida i la Pobla 
SANTI COSTA DOMINGO 
1 LLEIDA 1 Nou mesas i mig després 
dels primers casos de corona
virus a la província, el depar
tament de Salut va comen¡;:ar 
ahir a la tarda a vacunar usuaris 
i treballadors de les residencies 
Balafia 1 de Lleida i la N ostra 
Senyora de Ribera de la Pobla 
de Segur. Van ser només 149 en 
total i el gruix de la campanya 
comen~ara dema. Aquesta set
mana esta previst administrar 
la primera de les dos dosis de 
la vacuna de Pfizer-BioNTech 
a 1.900 lleidatans i Salut espera 
que al mar~ tots els residents i 
personal dels geriatrics ja hau
ran rebut la segona dosi. 

Així ho va assegurar ah ir la 
delegada de Salut a Lleida, Di
vina Farreny, que va qualificar 
la jornada de "día historie" i va 
destacar que "l'objectiu prio
ritari és que entre el 70% i el 
80% de la població lleidatana 
i catalana estigui vacunada en 
els propers mesas". 

Les primeres lleidatanes a ser 
vacunarles simu!Hmiament a les 
16.00 hores van ser Leocadia 
Peña i Milagros García, de 85 i 
79 anys d'edat, respectivament. 
La primera resideix al geriatric 
públic N ostra Senyora de Ribera 
de la Pobla de Segur i la segona, 
al de Balafia l. 

Les següents a rebre la prime
ra dosi van ser la directora de 
la residencia de la Pobla, Rosa 
Vilanova, i la infermera de la de 
Balafia 1, Sogues Solé. Farreny 
va detallar que aquest primer 
día "s'han vacunat 53 deis 65 
residents de BaUlfia I i 17 deis 
seus 75 treballadors", mentre 
que a la Pobla es va adminis
trar la dosi a 60 residents i 19 
empleats. 

Farreny va insistir que "la 
vacuna és efectiva i segura" i 
va assenyalar que, ara per ara, 
cap resident o treballador s'ha 
negat a rebre-la. Val a recordar 
que s'ha d'administrar en dos 
dosis, la segona de les quals tres 
setmanes després de la prime
ra. Esta previst que les vacunes 
arribin cada setmana el dilluns 
i que les infermeres les admi
nistrin entre el dimarts i el dis
sabte. A més, Salut confía que 
en les properes setrnanes hagin 
rebut la dosi inicial els 4.300 
residents i 8.100 treballadors 
deis 114 centres per a ancians 
i discapacitats del pla i a 640 
residents i 550 empleats dels 14 
del Pirineu, jaque espera poder 
inJectar-la a almenys 1.900 per
sones a la setmana. 

Una valenciana establerta a Lleida • Milagros García, de 79 anys, va ser la primera vacunada a la 
regió sanitaria de Lleida. És d'origen valencia, es va traslladar a Lleida fa diverses decades i des 
de fa un any i mig és a la residencia Balafia l. La segona va ser Sogues Solé, infermera de 51 anys. 
Aquesta va explicar que abans de la pandemia treballa va en una area administrativa i que, després 
de la irrupció del virus, va demanar anar a un geriatric per cuidar-ne els usuaris. 

De Cerbi a la Pobla • La primer persona a qui es va administrar la vacuna a la regió s.anitaria del 
Pirineu va ser Leocadia Peña, de 85 anys. Es natural de Cerbi, un nucli de les Valls d'Aneu, al Pa
llars Sobira, i porta quátre anys a la residencia N ostra Senyora de Ribera de la Pobla. "Espero que 
la vacuna funcioni, perque si no sera la fi del món", va dir. Després va ser el torn de Rosa Vilanova, 
de 51 anys i directora de la residencia, que va agrair el treball de tots els sanitaris. 

"O ens cuidem o 
ens en anem tots 
al clot, i jo no vull 
anar al clot" 
• "Si no ens cuidem, ani
rem al clot tots; que hi va
gin els altres m'és igual, 
pero jo no." Així de con
tundent es va mostrar 
Milagros García després 
de ser la primera persona 
de les comarques del pla 
de Lleida que va rebre la 
vacuna. Va admetre que 
"al pr.incipi no me la valía 
posar, pero m'ho vaig pen
sar i al final Déu ha volgut 
que sigui la primera, 1 qui
na alegria! He avisat fins i 
tot al meu fill que sortiria 
a la tele". La segona va
cunada, la infermera So
gues Solé, va dir sentir-se 
"molt orgullosa al poder 
col· laborar per crear im
munitat de grup". Va re
calcar que "ho hem passat 
tots molt malament i cree 
que vacunar-se és una res
ponsabilitat professional 
per la nostra part". 

''M' era igual ser 
la primera o 
l'última, pero 
m'ha tocata mi" 

.• La injecció tot just va 
fer pessigolles a Leocadia 
Peña, la primera vacuna
da a les comarques del 
Pirineu. "Les xeringues 
no em fan res, em va mo
lestar molt més quan em 
van posar l'escuradents 
pel nas" [per a la PCR], 
va dir. 

Així mateix, va restar 
importancia al fet de ser la 
primera. "Tant em fa ser 
la primera o !'última, pero 
mira, m'ha tocat a mi i ja 
esta", va manifestar. 

La segona a rebre la in
jecció, Rosa Vilanova, va 
admetre que tenir la vacu
na aquí és una alegria "do
ble" perque "no hem tin
gut cap cas de coronavirus 
al centre i els residents no 
feien més que demanar i 
preguntar-nos quan arri
barien les vacunes, i aquí 
les tenim". 
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Les infermeres arribant ambles vacunes a la residencia Balafia l. Una infermera mostra l'envas de la vacuna a la residencia pública de la Pobla. 

En aquest sentit, Farreny 
va estimar que a la regió sani
taria de Lleida s'administrara 
la dosi a 800 residents i 700 tre
balladors a la setmana, mentre 
que a la del Pirineu i Aran la 
rebran 200 residents i 200 em
pleats. Precisament, la delegada 
de Salut va dir que "dema ma
teix es comen~ara a vacunar en 
unes al tres 16 residencies pera 
la tercera edat de la regió sanita
ria de Lleida". Per la seua part, 
la delegada del Govern a l'Alt 
Pirineu i Aran, Rosa Amorós, 
va dir que aquesta setmana es 
fara el mateix en 4 residencies 
d'aquest territori, "encara que 
pot ser que al final sigui en algu
na més". Va calcular que "en dos 
setmanes tots els residents de la 
regió hauran rebut la vacuna". 
Farreny va confiar que "abans 
que acabi el primer trimestre 
del 2021" es pugui comen~ar a 
vacunar la població que no és 
de risc. 

Pel que fa al calendari i els 
grups que rebran la vacuna, Far
reny va detallar que el ministeri 
de Sanitat "ha prioritzat qua
tre grups per rebre la vacuna. 
Aquests són les persones que 
viuen en residencies, els que hi 
treballen i el personal sociosa
nitari, el personal sanitari que 
esta a la primera línia de la lluita 
contra el coronavirus i la gent 
gran dependent que viu a casa 
i que té un grau 3 de dependen
cia". En aquest sentit, Farreny 
preveu que tots els membres 
d'aquests coHectius estiguin va
cunats abans que acabi el mes 
de man;:. "Després sera el torn 
de la resta del personal sanita
ri", va afegir. La delegada de 
Salut va recordar que "un de 
cada quatre catalans podrien 
patir conseqüencies greus pel 
coronavirus", per la qual cosa 
va subratllar que posar-se la 
vacuna és "un acte de solida
ritat". Respecte a si vacunaran 
els queja han tingut la malaltia, 
Farreny va dir que, "en principi, 
els que l'han passat serien deis 
últims grups a vacunar-se". 

L'arribada de les 
vacunes a Lleida -.., • ._.,__11 .. ~ ~plus 

Vegeu el vfdeo al 
mobil amb el codi. 

--

Crida a no abaixar la guardia davant 
l'arribada de setmanes "dau" 
Vint-i-cinc equips recorreran Catalunya administrant la vacuna en residencies 
l. XIV A 1 AGENCIES 
1 LLEIDA 1 La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va remarcar ahir 
que arriben setmanes "clau" en 
la lluita contra el coronavirus, 
malgrat que hagi comen<;:at la 
campanya de vacunació. Tam
bé el vicepresident, Pere Ara
gones, i Josep Maria Argimon, 
secretad de Salut Pública de 
la Generalitat, van instar a no 
abaixar la guardia davant del 
virus malgrat el "punt d'infle
xió" que suposa l'inici de la im
munització deis ciutadans cata
lans. Quant a aixo, la consellera 
Vergés va explicar que confíen 
a administrar la vacuna contra 
la Covid a 104.000 persones en 
les dos setmanes vinents. Seran 
residents deis 1.408 geriatrics 
catalans i els treballadors res
pectius. Tenint en compte que 
la segona dosi de la vacuna de 
Pfizer s'administra als 21 dies 
i tarda una setmana més a fer 
efecte, Vergés va indicar que la 
immunització d'aquest primer 
grup de vacunats es completara 
d'aquí a sis setmanes. Segons 
va explicar, les vacunes les 
administraran 25 equips, que 
treballen amb 20 infermeres i 
6 auxiliars cada un. Argimon, 
per la seua part, va destacar 
la "complexitat logística" de 
la campanya de la vacunació i 
va esperar poder coneixer en 
les setmanes vinents quantes 
vacunes rebran de Moderna, 
després que !'Agencia Europea 
del Medicament li doni també el 
seu beneplacit, un fet que esta 
previst que passi a primers de 
gener. 

Josefa Pérez, la primera 
Josefa Pérez, de 89 anys i re

sident al geriatric La Feixa Llar
ga de !'Hospitalet de Llobregat 
des de fa més d'una decada, va 
ser la primera catalana a ser 
immunitzada contra la Covid. 
"Fa temps que die que em vo-

Moment en que la infermera ldoia Crespo va injectar la vacuna a Josefa Pérez, ahir, a !'Hospitalet. 

Araceli, la primera immunitzada d'Espanya, al rebre la dosi. 

lía vacunar, no n'he tingut cap 
dubte", va manifestar. 

Després d'ella, també va re
bre la vacuna la directora de 
la residencia, Conxita Barbe
ta. A les dos els la va injectar 

Idoia Crespo, que va e-xplicar 
que Ji van oferir participar en 
la campanya de vacunació i 
que no s'ho va pensar dos ve
gades. "M'hi vaig llan~ar", va 
remarcar. 

lila: "Som al 
principi del final 
de la pandemia" 
• El ministre de Sanitat, 
Salvador Illa, va afirmar 
ahir que "estero davant 
del principi del final de 
la pandemia", després de 
comen<;:ar la campanya 
de vacunació contra el 
coronavirus a Espanya. 
La primera persona a qui 
li van injectar la vacuna 
de Pfizer a l'Estat va ser 
Araceli Rosario Hidalgo, 
de 96 anys i resident del 
geriatric Los Olmos de 
Guadalajara des del2013. 
Uns minuts després es va 
administrar la vacuna a 
Mónica Tapias, infermera 
de 48 anys i natural també 
de Guadalajara. 
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CORONAVIRUS 'f'\'- LLEIDA/CATALUNYA/ESPANYA 

L DA DES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran r· CASOS CONFIRMATS AMB PCRITA INGRESSOS HOSPITALARIS 
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La Generalitat veu llmolt 
probable" que la nova 
soca estigui a Catalunya 

DATA 
1 

RISC DE REBROT RT* INCIDtNCIA ACUMULADA 
EN 14 DI ES PROVES PCR 1 TA % PCRITA POSITIVES 

1 BARCELONA 1 La consellera de 
Salut, Alba Vergés, va afirmar 
ahir que és "molt probable" 
que la nova soca del corona
virus, més contagiosa que les 
anteriors, sigui presenta Cata
lunya a causa de la "mobilitat 
internacional". En aquest sen
tit, va instar que se seqüenci
Ül més mostres del virus per 
detectar així els casos positius 
d'aquesta mutació de la Covid, 
queja s'ha es tes per diversos 
estats d'arreu del món. 

ofertes ahir per diverses co
munitats van seguir la tonica 
de la contenció en els nous di
agnosticats a causa de l'efecte 
de Nadal i del cap de setmana. 
En aquest sentit, Andalusia va 
notificar la xifra més baixa de 
morts en gairebé dos setma
nes, un total de 17, mentre que 
les noves infeccions van as
cendir a 692, unes 300 menys 
que el diumenge anterior. De 
la mateixa manera, els nous 
positius van baixar a 226 a 
Euskadi, i també va descen
dir la taxa de positivitat, fins 
al5,3%. Aquest indicador es 
va situar en el cas de Navarra 
enel5,6%. 

.. .. o o .. 
17112-23/12 319 956 1,03 1,14 320,95 849,96 13.462 3.992 4,66 8,17 

10/12-16112 361 1.208 1,44 2,13 263,24 588,43 14.993 5.345 4,18 5,27 

03/12-09/12 192 379 0,88 1,01 226,76 377,76 11.741 4.802 3,20 2,54 

(*)laxa de reproducció efectiva del virus Font: Oepartament de Salut 

Mentrestant, a !'espera que 
el ministeri de Sanitat actu
alitzi avui el balan9 de con
tagis i morts per coronavirus 
a Espanya, les dades parcials 

El risc de rebrot 
repunta i hi ha 
148 nous contagis 
Salut notifica dos morts més a la província 
de Lleida 11 Els indicadors empitjoren en 
el conjunt de Catalunya 

ACUMULATS 

Durant tota la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 

MORTS 
(-) 538 segons !'estadística d'AQuAS 

1 LLEIDA 1 Els indicadors epidemi
ologics notificats ahir pel de
partament de Salut a les regions 
sanitaries de Lleida i de l'Alt 
Pirineu i Aran van empitjorar 
respecte als del dia anterior, es
pecialment pel que fa al risc de 
rebrot. Aquest va passar de 296 
a 319 punts a les comarques del 
pla i deis 931 als 956 a les de la 
tnuntanya. Quant a la velocitat 
de transmissió del virus (la Rt), 
al pla va augmentar lleugera~ 
ment, fins a 1.03, després que 
durant els dies anteriors hagués 
baixat fins a 1, mentre que al Pi
rineu va baixar dos centesimes, 
d'1,16 a 1,14. 

CASOS 

CATALUNYA 

.299 1 codi QR per 

1 

descarregar-te 

D'altra banda, Salut va notifi
car dos morts més a la regió sa
nitaria de Lleida, que acumula 
un total de 456 defuncions, i no 
en va notificar cap al Pirineu, 
on la xifra es manté en 78. 

Pel que respecta als nous po
sitius, n'hi ha 156, deis quals 
108 són del pla, que n'acumula 
22.550. Els 48 registrats al Pi-

MORTS 

CASOS 

MORTS 

CASOS 

MORTS 

16.862 

ESPANYA 

. 54.951 
49.824 

MÓN 

ou. 67.041 
1.759.907 

rineu fan que el número total en rebrot va pujar ahir 9 punts, fins 
aquesta regió sanitaria s'elevi als 374, mentre que l'Rt va pujar 
a 3.683. només una centesima, d'1,16 a 

El nombre d'encomanats in- 1,17. Salut també va notificar 
gressats en hospitals de Lleida 25 nous morts en 24 hores, amb 
ciutat era ahir de 127, cinc més la qual cosa les defuncions des 
que divendres, dels quals 12- que va comen9ar la pandemia 
eren a l'UCI, un menys. assoleixen les 16.862. Els in

Tendencia general 
L'evolució dels diferents para

metres a la província de Lleida 
s'emmarca dins de la del conjunt 
de Catalunya. Així, el risc de 

gressats en hospitals són 1.664, 
dels quals 337 estan a l'UCI. Les ' 
dades diaries també inclouen 
una mica més d'un miler de nous 
positius, que eleven el total a 
386.299. 

l'app [!]~~[!] 
. 1'\.,:; 

~~- .. 

APPUNTA 
AMB TU, CUIDEM LLEIDA 
L'app per comunicar incidencies en la via pública! 

Com? 
en només 4 passos 

• 

~ 
Ajuntament de Lleida 
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Vergés insta a reduir la mobilitat arran de 
l'augment de reserves al Pirineu de Lleida 
El Procicat es reuneix avui i no es descarten noves restriccions, com adverteix el conseller Samper 
l. XIV A 1 AG~NCIES 
JLLEIDA 1 BARCELONA 1 La consellera 
de Salut, Alba Vergés, va instar 
ahir a reduir la mobilitat al ser 
preguntada per l'augment de re
serves al Pirineu de Lleida, pro
vocat en part pels tancaments 
perimetrals a la Cerdanya i el 
Ripolles. "Si la mobilitat aug
menta la interacció social, cal 
reduir aquesta mobilitat", va 
manifestar, en vigílies que el 
Procicat es reuneixi avui per 
analitzar les dades de la pan
demia dels últims di es i decidir 
si adopta noves restriccions per 
frenar els contagis. 

"Fem un esfor~ més, evitem 
la mobilitat, evitem la interac
ció social, moguem-nos dins de 
bombolles controlades i reduün 
riscos", va sentenciar la conse
llera. 1 és que, com va publicar 
SEGRE, s'espera una ocupació 
de fins al 90% en hotels del 
Pirineu a la nit de Cap d'Any, 
propiciada, en part, pels con
finaments a la Cerdanya i el 
Ripolles. 

JUEGA CON RESPOIISAIJI.IDAD 

Per la seua part, el conseller 
d'Interior, Miquel Samper, va 
advertir que, si l'evolució del 
coronavirus a Catalunya no és 
bona, s'hauran de retocar les 
restriccions. En declaracions a 
RACl, no va descartar avan~ar 
el toe de queda la nit de Cap 
d'Any a les dotze de la nit si 
les dades de la Covid són "ne
gatives". Tampoc va tancar la 
porta a retrocedir a la fase zero 
de la desescalada, la qual cosa 
comportaría tancar de nou bars 
i restaurants de tot el territo
ri. Tot i així, va remarcar que 
dependra de les decisions que 
adopti avui el Procicat. 

En aquesta mateixa línia, el 
secretari de Salut Pública de la 
Generalitat, Josep Maria Argi
mon, va indicar que encara no 
hi ha cap nova restricció "sobre 
la taula" perque no s'han analit
zat les dades i que, una vegada 
les abordi avui el Procicat, es 
prendran decisions en fundó 
de l'evolució deis indicadors de 
~a Covid a Catalunya. Argimon, ah ir al matí, ambles primeres vacunes contra la Covid arribad es a Catalunya. 
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n ANQRAMA Un home mata a punyalades la seua Mor una dona de 93 anys en l'incendi r fl parella en un poble de Ciudad Real. del seu pis a Cordova. 

. www.segre.com/panorama 1 p. 6 1 P·}6 
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POLfTICA ELECCIONS . 

JxCat.obre la recollida d'avals per 
poder presentar-se als comicis 
Al ser la primera vegada que concorren corn a partit, necessiten la firma d'unes 
6.000 persones per estar en ell4-F 11 Acabaran la campanya el3 de gener 

Ciutadans firmant per avalar la candidatura de JxCat, a Lleida. Recollida d'avals, ah ir, a la Pobla de Segur. 

AG~NCIES 
1 BARCELONA 1 JxCat va iniciar ahir 
el procés de recollida d'avals per 
poder presentar-se als comicis 
al Parlament del proper 14 de 
febrer. És la primera vegada 
que els de Caries Puigdemont 
es presenten com a partit a una 
cita electoral, per la qual cosa 
necessiten la firma del 0,1% del 
cens de cada circumscripció a 
que es presenten. En el conjunt 
de les quatre províncies cata
lanes requereixen entre 5.600 
i 6.000 firmes. 

La campanya es prolongara 
fins al 3 de gener en centenars 
de punts de recollida d'avals 
per tot Catalunya. JxCat pro
porciona bolígrafs d'un sol ús 
per poder firmar, 3:ixí com gel 
hidroalcohülic. 

Ahir, els juntistes van instal
lar taules a Lleida i a la Pobla de 
Segur, i avui seran a Tfurega, 
dema, a les Borges Blanques i 
dijous, a Cervera. 

Laura Borras 
La seua candidata a la presi

dencia de la Generalitat, Laura 
Borras, va subratllar que la seua 
llista és un "motiu d'esperan¡;a" 
per als independentistes i va re
marcar que Caries Puigdemont 
continuaría sent president de 
forma efectiva "si l'Estat espa
nyol no l'hagués foragitat". 

A més, va aprofitar per re
plicar a la presidenc'iable deis 
comuns, Jéssica Albiach, que va 
reiterar que ERC esta "segresta
da" per JxCat. En aquest sentit, 
Borras va contestar que "de mo-

CONFLICTE ADMINISTRACIONS 

AMPLIAR LA BASE 

ERC sumaria els comuns al 
Govern de la Generalitat si 
accepten un referendum i 
l'amnistia per als presos 

ment els únícs que tenim segres
tats són els presos polítics i els 
exiliats". A més, Laura Vilagra, 
número dos de la candidatura 
d'ERC en les eleccions del14-F, 
va deixar o berta la porta a su
mar els comuns al Govern de la 
Generalitat si accepten la cele
bració d'un referendum d'auto
determinació i l'aprovació d'una 
amnistía per als dirigents del 
procés empresonats per 1'1-0. 
"Depen del seu paper i de com 

Moncloa amena~a la Generalitat de dur 
les 'ambaixades' davant de la Justícia -
1 MADRID! El ministeri d'Exteriors l'interes general d'Espanya" en 
va avisar al setembre la Genera- els mesas anteriors per part de 
litat que impugnaría davant dels l'Acció Exterior catalana. No 
tribunals ordinaris o davant del obstant, els funcionaris de Mon
Constitucionalles delegacions cloa van destacar que les dele
catalanes a l'estranger si agues- gacions de la Generalitat es tan 
tes no respecta ven la llei i l'or-~ adoptant "una nova actitud", 
dre competencia!. Aquesta ad- diferent a la que demostraven 
vertencia del departament en- quan el minj.steri n'informava 
cap¡;alat per Arancha González en contra. Es per aixo que el 
Laya va arribar després d'un in- Govern de Pedro Sánchez no 
forme en el qual Exteriors enu- va impugnar la creació de les 
merava una serie de conductes noves oficines a Australia, el 
perjudicials "innegablement a Senegal i el Japó. 

Amb tot, }'informe, que va 
sortir ahir a la llum, enumera 
diverses accions de les delega
cions que "ignora ven" almenys 
dos directrius de la llei d'Acció 

EN DETALL 

Critiquen que les oficines 
difonguessin una declaració 
de Bernat Solé demanant la 
llibertat deis presos 

s'incorporin amb !'agenda po
lítica que tenim sobre la taula 
del dret a l'autodeterminació 
i l'amnistia", va manifestar la 
republicana, que va apostar així 
mateix per un "front ampli per 
la independencia". "Els comuns 
tenen lluites compartides amb 
nosaltres", va apuntar. 

Ningú com CiU 
En paraHel, l'expresident Ar

tur Mas, quan es compleixen 
deu anys de la seua arribada al 
Pala u de la Generalitat, va afir
mar que cap partit no és capa<; 
de reunir gent tan diferent com 
ho va fer CiU. ';!'Jo existeix li
deratge ni expectatives electo
rals similars", va manifestar el 
president amb qui va comen¡;ar 
el procés. 

Exterior, que són el principi de 
lleialtat institucional, coordi
nació i cooperació, i el principi 
de servei a l'interes general "de 
manera que tota acció exterior 
s'orienti a la defensa dels inte
ressos i la promoció de la imatge 
d'Espanya". 

En aquest sentit recull, per 
exemple, que les delegacions 
van difondre les declaracions de 
Quim Torra, cessat a la tardar 
com a president al ser inhabilitat 
per desobediencia, posant en 
dubte la qualitat de la democra
cia espanyola en la vista, pre
cisament, de la seua inhabilita
ció, i altres del conseller lleidata 
Bernat Solé demanant al Go
vern espanyol que alliberi els 
dirigents de 1'1-0 empresonats. 

Ábalos, sobre els 
indults: 1'Tenim 
el deure moral 
d'alleujar tensions" 
• El ministre de Trans
port, José Luis Ábalos, 
va assenyalar ahir que 
"el Govern espanyol té 
l'obligació legal de trami
tar els indults i l'obligació 
moral d'alleujar tensions" 
a Catalunya, davant de la 
petició d'aquesta mesura 
de gracia per als dirigents 
independentistes condem
nats per 1'1-0. En decla
racions a La Vanguardia, 
el també secretari d'Or
ganització del PSOE va 
demanar respecte per les 
competencies de la Mon
do a davant de l'even
tualitat que el Tribunal 
Suprem es posicionés en 
contra d'indultar la cúpu
la del procés, que aquests 
mateixos magistrats van 
condemnar el 2019 a pe
nes d'entre 9 i 13 anys de 
presó. 

Davant d'aquestes pa
raules, la portaveu deis 
populars al Congrés, Cu
ca Gamarra, va denun
ciar que els indults als 
independentistes són "el 
preu pels seus vots" per 
aprovar els pressupostos 
generals de l'Estat per a 
l'any que ve. "I l'obligació 
moral de no deixar sois els 
catalans no independen
tistes?", va retreure. 

En la mateixa línia, la 
vicesecretaria de Política 
Social del PP i diputada 
al Congrés, Ana Pastor, 
va titilar de "vergonyoses 
i lamentables" les decla
racions d'Ábalos. "Ja es
ta pagant favors als seus 
socis socis independen
tistes", va denunciar la 
tamb_é expresidenta de la 
Cámbra baixa. 

SUCCESSOS 

A la presó per un 
robatori violent 
a Cantallops 
1 GIRO NA 1 Tres bornes d'entre 
28 i 40 anys han ingressat 
en presó provisional com a 
presumptes autors d'un ro
batori violent en una casa a 
Cantallops, durant el qua l 
van emmordassar i van lli
gar els propietaris de l'habi
tatge. Els fets van ocórrer el 
16 de mar<;, encara que els 
tres individus, de naciona
litat dominicana, no van ser 
identificats i localitzats fins 
fa deu dies. 

1 
• 1 
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METEOROLOGIA PREVISIÓ SUCCESSOS CA~A 

Cauen les temperatures 
i ¡el Pir_ineu espera nevades 
El Pont de Suert marca vuit graus sota zero de mínima 11 

Activen l'alerta groga pel fred de la borrasca Bella 
1 LLEIDA 1 Les temperatures van 
caure en picat la matinada de 
dissabte a diumenge a les co
marques lleidatanes, on es van 
arribar a registrar vuit graus 
sota zero de mínima al Pont 
de Suert. 

De fet, segons el Servei Me
teorologic de Catalunya (Me
teocat) la capital de l'Alta Riba
gor~a, Oliola (-7,3), Baldomar 
(-7,2), Tremp (-7), Oliana (-6,8) 
i la Pobla de Segur (-6,4) van 
ser les localitats lleidatanes que 
ahir van copar el rfmquing de 
temperatures mínimes. 

A la ciutat de Lleida, !'esta
ció meteorologica de la Femosa 
va arribar a registrar ahir al 
migdia una temperatura ma
xima de 3,7 graus, cosa que 
representa una baixada de set 
punts respecte al día de Nadal. 

Més freda va ser la jorna
da a Baldomar o Pinós, on els 
termometres es van mantenir 
tot el dia en valors negatius i 
tan sois van arribar a assolir 
els -0,1 graus a les dotze del 

HABITATGE 

Tres famílies més 
s'instal·len a les 
Llars del Seminari 
1 LLEIDA 1 Tres noves famílies es 
van instaHar en vigílies de Na
da! en pisos de les Llars del Se
minari, segons va informar ahir 
el bisbat de Lleida. "Desitgem 
que les famílies beneficiarles pu
guin millorar la seua qualitat de 
vida i aconseguir tot el que es 
proposin. Esperem que aprofitin 
aquesta oportunitat i gaudeixin 
del projecte", van manifestar els 

LA DADA 

GRAUS 

Va ser la mínima registrada 
ahir al Pont de Suert, un deis 
municipis més freds. 

migdia. Per avui, segons la pre
dicció de !'Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) s'espe
ren avisos per temperatures 
mínimes, nevades i fort vent 
per tot Espanya. 

Al Pirineu occidental, es 
preveu una jornada marcada 
per les nevades. De fet, Pro
tecció Civil va posar ahir en 
prealerta el pla Neucat davant 
de la previsió de nevades a les 
comarques de l' Alt Pirineu i 
Aran. 

La cota de neu se situara 
avui al voltant deis 400 metres 

durant la matinada i a partir 
del migdia pujara progressi
vament fins a situar-se entorn 
dels 600 metres. 

Per aquesta raó, Protecció 
Civil adverteix que a les zo
nes on pot nevar cal portar el 
vehicle molt ben equipat amb 
cadenes, manta, menjar i aigua, 
telefon mobil amb batería i di
posit de combustible pie. 

El front de fred que s'espera 
estara associat a la borrasca 
Bella, que continuara escom
brant la Península de nord-oest 
a sud-est, deixant al seu pas nu
volositat abundant i precipita
cions, que aniran remetent des 
del nord-oest obrint-se clars, 
excepte a Galícia, Cantabric 
i el Pirineu, on es mantindran 
durant tot el dia, i que podri
en ser Iocalment persistents i 
acompanyades de tempesta. 

Les mínimes tendiran a pu
jar de manera acusada a la res
ta de la Península i les Balears, 
ja que només Osea i Lleida te
nen avís groc pel fred. 

lmatge del ca~ador denunciat, ah ir, a Tiurana. 

Denunciat per ca~ar a la 
N~guera sense llicencia 

1 TIURANA 1 Membres del Grup 
Especial de Verinsj Antifur
tivisme (GEVA) deis Agents 
Rurals van denunciar ahir 
un home que participava en 
una batuda de ca~a al terme 
municipal de Tiurana al no 
disposar de llicencia de ca
~a i tenir el permís d'armes 
retira t. 

L'individu participava 
en una partida de ca~a de 
senglars i va ser identificat 
pels agents, que van com
provar-ne les dades i li van 
imposar una sanció. Aquesta 

mateixa persona ja havia es
tat denunciada l'any passat i 
el 2016 pels Agents Rurals i 
a causa d'aquestes denúnci
es anteriors tenia el permís 
d'armes retira t. Tot i així, es 
va disposar a participar en la ~ 
batuda de senglars, fins que 
va ser interceptat pels mem
bres del GEVA. Aquest és 
un deis grups especials amb 
que compten els Agents Ru
rals i es dedica a prevenir i 
perseguir les practiques de 
furtivisme i enverinament 
d'animals. 

responsables. Tres famflies més han arribat' a les Llars abans de Nadal. 

Patges reials al Pala u d'Anglesola • Els patges reials de Ses 
Majestats els Reís d'Orient van passejar ahir pels carrers <lel 
Palau d'Anglesola per recollir les cartes amb els desitjos dels 
petits per als Reis Mags. 

www.segre.com/club 

~ 
~ 

Telefon del Club 
973 248 008 

10PEIIAMIDA1 AL CAIXAFORUM 
LLEIDA 

Aquest no és un concert tradicional. 
Cadascuna de les representacions és 

diferents de !'anterior ... La companyia 
d'opera 'Diabolus in Musica' ens propasen 

una opera en que el públic tria la seva propia 
historia. Concert familiar a partir de 5 anys. 

Preu 6€ 

Fundació "la Caixa" 
. Avda. de Blondel, 3 Lleida - www.CaixaForum.es/ Lieida 

r-Oferta subscripto"' 

DE COMPT -50° 

Mostreu el carnet del 
Club a taquilla. Dos 
entrades per carnet. 

Oferta no acumulable 
a altres promocions 
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MARTA ALOS 11 VIURE PER VEURE 

Lallufa 
<e vi, jugador'del Futbol Club Barce- menc;:ar a penjar als abrics dels meus pares 
lona, va at&rrar a Lleida convertit i després als dels meus avis. Les monges 
en el primer entrenador del Lérida ens havien explicat els orígens de la cele-
Balompié. Era un home presumit, bració del dia dels Sants lnnocents i de com 

molt presumit. Tothora amb la roba ben un rei molt dolent anomenat Herodes es 
conjuntada, les sabates enllustrades, amb va carregar tots els nens de menys de dos 
un barret d'ala plana a l'hivern i un Panama anys intentant així assassinar el nen Jesús, 
a l'estiu. Recordo com sovint aprofitava els que, per sort, es veu que s'havia pogut es-
mirallstlels aparadors per assegurar-se que capolir d'aquella massacre de sang i fetge 
tot seguía estant en el seu lloc: la ratlla del que deben segur hauria fet morir d'enveja 
pantaló, els punys de la camisa en el punt al Quentin Tarantino. L'hermana Núria, 
just perque els bessons poguessin Huir. molt dotada pels treballs manuals, ens va 
També tenia cura del seu cos. Natació al Aquell diumenge de ensenyar afer ninots de paper perque el 
Camp d'Esports i massatge setmanal, pri- 1969, l'avi va sortir día 28, ens va dir, pugueu fer innocentades. 
meracasad'enRicardPrunera,demalnoJll Aquell diumenge de 1969, l'avi va sortir 
El Ciruelo, e1 primer massatgista del Léri- al carrer i va anar al carrer amb una bona llufa penjada a 
da Balompié, i anys més tarda cal Creus, al Casino amb una l'esquena de l'abric. Va baixar el carrer 
el Pacheco. L'avi era un home de Casino. la Palma, va recórrer el carrer Major i va 
Els diumenges al m a tí després de sortir de bona llufa penjada a entrar al Casino. Quan va penjar l'abric 
missa, deixava la familia a casa i se n'anava l'esqu.ena de l'abric al penja-robes se'n va adonar. Va tornar a 
al Casino del carrer Major a llegir els diaris despenjar l'abric i, davant les rialles deis 
i afer tertúlia amb els a mies. Aquell matí H •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• • •••••••• amics, va tornar a casa emprenyat com 
de diumenge de 1969 jo estava enfebrada i no em van una mona. Quan va entrar a la cuina i em va veure amb 
deixar moure de casa. A la cuina, vora el radiador, mirava les tisores a les mans i una pila de ninots perfectament 
de passar l'estona amb els fulls d'un diari, unes tisores apilats esperant esquenes innocents, va esclatar amb un 
i unes quantes agulles de cap. Su poso que vaig fer més recital de cognoms de prohoms lleidatans que havien sucat 
llufes del compte perque quan vaig acabar de penjar-les pa amb la meva llufa. L'avi em va fer morros durant dues 
a l'espatlla de les nines de la meva habitació, les vaig co- setmanes. Avui, dia 28, et torno a recordar. Amb enyor. 

AleDiany . 
1879 

Aquest Nadal, 
regala art i torró amb 

valor social 

--Caixes iHustrades per persones amb 
discapacitat de: Fundació llersis Sbalom, 

La Tor:xa. Fundació Aspros i L 'Estel 

- Os de Balaguer . Montsec . Lleida • www.alemany.com 

...... 1 ESGL~ES 
---. ROMANIOUE5 
~ Df LAVAU. 
~DfiiOI 

Edíci6 upecial amb motiu 
del recon~mentde la Unuoo 

DILLUNS, 28 DE DESEMBRE DEL 2020 

pr1v.:.t 
Expectació i 
aplaudiments 
L:'inici de la vacunació 
contra la Covid va 
generar expectació 
no només mediati
ca, sinó també entre 
els mateixos prota
gonistes. 1 és que, a 
banda de fotografs 
i ca meres de televi
sió, els treballadors 
de les residencies 
van fer fotografíes i 
vídeos amb els seus 
mobils. 1 just després 
que s'apliqués la 
primera vacuna, tots 
van prorrompre en 
aplaudiments. L:'es
cena es va repetir en 
cada un deis centres 
triats per comen~ar la 
vacuna ció. 

lafebre, 
aull 
La delegada de Salut 
i el del Govern van 
atendre els mitjans 
al pati del geriatric 
Balatia l. Com que ca
lía entrar a la residen
cia, els periodistes 
havien de consignar 
les dades personals, 
inclosa la seua tem
peratura corporal, 
pero sense termome
tre, a ull. 

laimatge 
deldia 
Elles també són 
protagonistes 
Els primers a ser vacu
nats als diferents pa"isos, 
comunitats i províncies 
van copar ah ir to.tes les 
imatges, pero les infer
meres que van injectar 
1~ dosis -a la foto les 
de Lleida ciutat- també 
han de ser protagonistes 
d'aquest dia. 

• 

!'ascensor 

o 
L. Peña/M. García 
Són les dos primeres 
lleidatanes que van 
rebre la do si inicial 
de la vacuna contra la 
Covid, a la residencia 
pública de la Pobla 
i a la de Balafia I. 

o 
David Monras 
Aquest enginyer 
biomedic de Llobe
rola ha creat una 
app que facilita la 
declaració anual de 
nitrogen que han de 
fer els agricultors. 

o 
Juanita Sánchez 
Aquesta dona va ser 
la capitana del primer 
equip de futbol feme
ní de Lleida fa gairebé 
mig segle, que va par
ticipar en la primera 
competició estatal. 

o 
Neymar 
El jugador brasiler, 
estrella del PSG, dona 
un pessirn exernple 
organitzant una fes
ta amb 500 persones 
i durant cinc dies en 
plena pandemia . 

CoHecció ·~t cru» 
Edició limitada 2020 

inspirada en el romanic 

• 
Amb moti u deis 20 anys 

de la declaració de Patrimoni Mundial 
de les esglésies romimiques de 

la Vall de Boi 

A LA VENDA A 
Bo de Shalom (Lieida) 

Comercos de proximitat de la Noguera 
Botiga onllne www.alemany.com 
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