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Sense rastre ·de la grip ni de la bronquiolitis 
-, ' 

Les mesures de prevenció contra la Covid fan que la incidencia d'aquestes infeccions respiratories caigui 
en picat 11··Els.experts tambe apunten que el nou virus en pot haver despla.;at d'altres 

M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 L'hivern ha comen~at 
aquest any gairebé sense rastre 
de la grip, ni de la bronquioli
tis, que sol 'llfectar els nens, ni 
d'altres infeccions respiratori
es a excepció de la Covid-19 a 
Lleida. Així ho han constatat 
responsables deis serveis d'Ur
gencies i Pediatría de l'hospital 
Arnau de Vilanova. 

"Tot i que encara és aviat per 
confirmar que no hi ha casos de 
grip, perque algun n'hi ha ha
gut, és molt probable que amb 
prou feines n'hi hagi perque en
guany s'ha vacunat més gent i 
per l'efecte de les mesures de 
prevenció contra la Covid, com 
portar mascareta, que també 
prevenen altres malalties que 
es transmeten de la mateixa for
ma", va explicar el cap de servei 
d'Urgencies, que va recordar 
que durant l'hivem als pai:sos de 
l'hemisferi sud ja havia passat el 
mateix. El que era habitual amb 
la grip era que el pie de canta
gis es registrés durant el mes 
de gener, pero que a finals de 
desembre el nombre de casos 
ja comencés a pujar. 

De fet, el cap de servei de 
Pediatría, Eduard Solé, va re
coneixer que no l'ha sorpres que 
no tinguin cap cas de bronquio
litis en nens "quan l'any passat 
en aquestes dates a !'hospital hi 
havia bastanta pressió assisten
cial". Segons dades del depar
tament de Salut, en les últimes 
setmanes s'han registrat unes 
350 visites a Urgencies de pa
cients d'entre O i 16 anys a la 

Augmenten els 
hospitalitzats 
pero baixen 
els nous casos 
Rebrot i transmissió 
gairebé no varien 

ILLEIDAI El nombre d'hospitalit
zats a la regió sanitaria de Llei
da va augmentar ahir en vuit 
i va arribar a un total de 135, 
mentre que a la del Pirineo i 
Aran el departament de Salut 
va notificar que hi havia 18 
ingressats. Deis hospitalitzats 

· a Lleida ciutat, 67 es traben a 
l'Amau de Vilanova, 25 al Santa 
Maria i 43 als centres privats, 
tretze deis quals a l'UCI, un més 

EL DETALL 

Milagros García, en el moment en que va rebre la injecció a la residencia Balafia l. 

La primera vacunada, bé i contenta de ser pionera 
• Milagros García, resident 
al geriatric de Balafia 1, va 
ser la primera persona de la 
regió sanitaria de Lleida a ser 
vacunada contra la Covid, i 
va passar la nit "sense cap 
problema" i ahir a la tarda es 
traba va "bé i encara contenta 
per haver estat la primera", 
segons va explicar una por-

taveu de Salut. A la regió sa
nitaria de l'Alt Pirineu i Aran, 
la primera a rebre la dosi a }es 
16.00 hores, alhora que Mila
gros García, va ser Leocadia 
Peña, usuaria de la residencia 
Nostra Senyora de Ribera de 
la Pobla de Segur. El centre 
no en va facilitar ahir infor
mació, pero la directora, Rosa 

Vilanova, que va ser la segona 
persona a vacunar-se, va tre
ballar amb tata normalitat. 
La campanya de vacunació 
havia de seguir avui en altres 
residencies, pero s'ha retar
dat un dia perla demora en 
!'entrega del paquet setmanal 
de vacunes a Espanya (vegeu 
pagina 6). 

DADES DE LA COVI0-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineo-Aran 
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Font: Departament de Salut 

setmana a Lleida entre l'Arnau 
i el Centre d'Atenció Primaria 
d'Urgencies (CUAP) de Prat de 
la Riba, mentre que l'any pas
sat en aquestes mateixes dates 
hi va haver 780 atencions pe
diatriques a la setmana. "Que 
de moment no tinguem cap cas 
d'infecció respiratoria no signi
fica que no pugui arribar", va 
matisar Solé, que va dir que en
cara que els més petits no porten 
mascareta a les escales bressol i 
a Educació Infantil, "sí que les 
porten els seus mestres i aixo 
influeix que no es transmetin 
virus". 

Solé també va explicar que 
els menors que han hagut de 
ser hospitalitzats a l'Arnau per 
Covid han estat "molt pocs" i, 
de la mateixa manera que han 
manifestat altres experts me
dies, va afegir que "no sabem si 
la Covid despla~ara i substituira 
altres virus". 

Precaució 
El cap d'Epidemiologia de 

Lleida, Pere Godoy, va expli
car fa unes setmanes, en plena 
campanya de la vacunació de la 
grip, que quan apareix un nou 
virus aquest sol despla~ar els 
altres, pero que igualment s'ha 
de tenir malta precaució amb 
el de la grip, perque pot can
viar durant el mateix hivern i el 
que hagi ocorregut a l'hemisferi 
sud no vol dir que també passi 
aquí. "No..ens en podem refiar 
i hem de prendre les mateixes 
mesures que sempre", va adver
tir Godoy. 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 26.610 
MORTS ** 

(-) 538 segons l'estadistica d'AQuAS 

CATALUNYA 

CASOS .) 7.272 
MORTS 16.888 

ESPANYA 

CASOS 1.879.413 
MORTS 50.122 

MON 

CASOS 80.932.624 
MORTS 1.767.481;; que diumenge. D'altra banda, la (*) Taxa de reproducció efectiva del virus 

xifradenouscasosvabaixa¡~L-----------------------------------------------------------------------------------------------~ 
ahir a menys de la meitat res-
pecte als que es van notificar cia, per la qua! cosa la xifra es 
diumenge, al passar dels 156 als manté en 534, amb 456 al pla i 
70, seixanta dels quals van ser a 78 al Pirineo. 
la regió sanitaria de Lleida. La Malgrat el descens de nous 
Generalitat no va notificar que casos i que no hi va ha ver cap 
hi hagués cap defunció a les dos decés, el risc de rebrot al pla 
regions sanitaries de la provín- va augmentar en 18 punts i va 

arribar als 337, mentre que al 
Pirineo va baixar 3 punts i es 
va situar en els 953. 

Al seu torn, la velocitat de 
reproducció del virus (Rt) va 
augmentar cinc centesimes a 
Lleida (1,08) i en va baixar una 

al Pirineo i Aran (1,13). A ni
vell catala, ahir es van comp
tabilitzar 973 nous positius i 26 
defuncions, per la qual cosa el 
global assoleix els 387.272 casos 
i 16.888 víctimes des de l'inici 
de la pandemia. 

Pel que fa als ingressats, la 
xifra se situa en 1.736, la qual 
cosa comporta un augment de 
72 respecte a l'últim recompte, 
mentre que el risc de rebrot va 
augmentar tres punts (377) i l'Rt 
va baixar fins a 1'1,16. 
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Aprovat el projede del 
Pare del Riuet de Sort 
1 SORT 1 El ple de Sort va do
nar ahir l'aprovació inicial al 
projed~xec_utiu per refor
mar el 2021 el Pare del Riuet, 
amb un pressupost de més de 
507.000 euros. El 50% pro
cedira del pla de foment del 
turisme de la Generalitat i la 
resta, del pla únic d'obres i 
serveis (PUOSC). Es va apro
var amb.quatre vots a favor 
del govern local davant de 
tres en contra i tres absten
cions de l'oposició. 

Cadenes per circular al Pirineu i el 
fred arriba a 13 graus sota zero 
Sis centímetres de neu per sobre dels 600 metres i fortes ratxes de vent 

Junts busca a Tarrega 
avals per ai14·F 
1 TARREGA 1 El cap de Ilista per 
Lleida de Junts, Ramon Tre
mosa, va participar ahir a 
Hurega en la campanya de 
recollida d'avals d'aquesta 
nova forma ció política per 
poder presentar-se a les elec
cions al Parlament del14-F. La capital del Jussa, Tremp, també es va despertar nevada. 

1 si 
passem 

de reunir-nos 
a unir-nos? 

Participa en el nostre 
Repte Social Empresarial 

Tens moltes formes d 'unir- a aquest Repte 

Segur que trobes una que s'adapta a la teva empresa 

Intermediació laboral gratuita 

empresa o sector 

Assessorament en processos 
de selecció 

Amb la col-laboració de: 

Practiques formatives 
no laborals 

Cessió d'instal·lacions o 
professionals per accions 
formatives 

Visites guiades a la teva 
empresa 

Contacta amb la teva assemblea Creu Roja Lleida 

de Creu Roja rnés propera 973279900 

Programa Operativo de Inclusión Social y Economla Social 
(CCI 2014ESOSSFOP012) 

El temporal va deixar fins a 6 centímetres a Bossost, al Baish Aran. 

M.M.B. 

1

1 LLEIDA 1 Les nevades al Pirineu 
van obligar ahir a utilitzar ca

- den es per circular pel port de la 
Bonaigua i la carretera del pla 
de Beret, així comen els acces-
sos a algunes estacions d'esquí 
lleidatanes. Aquesta situació es 
va donar també en algunes car
reteres de muntanya d'Osca. El 
front fred associat a la borrasca 
Bella va deixar a Lleida més de 
sis centímetres de neu per sobre 
deis 800 metres al Ilarg de la jor
nada. Va nevar des d'Aran fins 
al Montsec i la cota va arribar 
als 600 metres al matí. 

Les ratxes de vent van arri
bar a superar els 76 quilometres 
per hora a la zona del Montsec 
d'Ares i als 77 a Certascan. Al 
Pallars Jussa van ser de 40 qui
lometres per hora i de 58 quilo-

metres per hora a Lleida ciutat. 
A Girona les ratxes van superar 
els 90 quilometres per hora. Pel 
que fa a les temperatures, van 
arribar fins als 13 sota zero a 
la cota 2.500 de Boí i fins a 9 
sota zero a Certascan. A Vielha, 
Sort i la Seu d'Urgell les míni
mes també van oscil-lar entre 
els 5 i els 3 graus sota zero. Al 
pla van ser de 2 i 3 graus, com 
és el cas de Lleida ciutat. 

Avui esta previst que es man
tinguin les gelades i que siguin 
més extremes cap a la zona del 
Pirineu. Es preveu que Vielha 
arribi fins als 10 graus sota zero, 
El Pont de Suert a 8 sota zero, 
menys 6 a la Seu d'Urgell i S ne
gatius a Sort. Al pla les mínimes 
seran d'un grau a Mollerussa i 
Tarrega pero remetra la neu i 
el vent. 

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS 

Tremosa, en primer terme, a la torre de control d'Aiguaire. 

Tremosa: ''Aiguaire pot ajudar a 
diversificar l'economia de Lleida" 
1 ALGUAIRE 1 El conseller d'Em
presa, Ramon Tremosa, va des
tacar ahir el potencial de l'ae
roport d'Alguaire per "acollir 
noves oportunitats de negoci" i 
"diversificar l'economia lleida
tana". Tremosa va visitar l'ae
roport i es va reunir a Tarrega 

amb la Cambra de Comer~ per 
abordar solucions a la crisi deri
vada de la pandemia. D'altra 
banda, l'aerolínia francesa Cie
loFly planteja organitzar vols de 
passatgers des de l'aeroport de 
la Seu a París i Madrid a finals 
del proper any. 
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2 
condemnat a pagar 250.000 euros a Hisenda. 

111 

FUTBOL ORON~VIRUS 

2 Da ar Els lleidatans Jaume Betriu.i Jordi 
Esteve, preparats ja per afrontar la cursa. 

La Territorial es planta 
Un total de 26 clubs lleidatans de Segona, Tercera i Quarta demanen a la Federació que anul·li la 
temporada, la represa de la qual esta prevista el9 i 10 de gener 11 Al no millorar la situació sanitaria 

XAVIER MADRONA 
1 LLEIDA 1 El futbol territorialllei
data té ganes de competir, pero 
segueix sense estar disposat a 
fer-ho el 9 i 10 de gener, com 
va anunciar a primers de mes la 
Federació Catalana, mentre no 
millori la situació sanitaria per 
la Covid. Ja llavors van mostrar 
les senes reticencies els clubs i 
ara vint-i-sis han firmat un es
crit per remetre'l a la Federació 
Catalana de Futbol en la qual 
li demanen que anuHi les com
peticions territorials d'aquesta 
temporada i que, a més, reem
borsi als equips l'import pagat 
en concepte de fitxes, o en el 
seu defecte, que les fitxes de la 
temporada 2021-2022 siguin 
gratultes. 

El document el firmen els 
següents clubs de les categori
es de Segona, Tercera i Quar
ta Catalanes: CF Bellpuig, CF 
Angularia, CF Sudanell, CF 
Albi, Sporting Pinyana 2017 
CF, CF Miralcamp, CF Tremp, 
CF Soses, CF Ponts, CF Pobla 
de Segur, CE Torres de Segre, 
AE Térmens, CF Coll de Nargó, 
Athletic Club Bell-lloc, CF Tora, 
CE Ivars d'Urgell, FC Verdú, 
CF Sant Guim, CF Albagés, CF 
Torrefarrera, CF Arbeca, UE 
Vilanovenca, CE Athletic Al
macelles, FC Ribera d'Ondara, 
UE Castelldans i CF Rosselló. 

Els esmentats clubs argumen
ten en el seu escrit que, "tenint 
en compte el risc epidemiologic 
actual, sembla complicat assolir 
a curt terrnini un nivell d'alerta 
inferior al 5 que, en el millar 
deis casos, no es produira fins 
després de les festes nadalen
ques. Per tant, difícilment que
dara marge de temps per jugar 

RESTRICCIONS 

Exposen que el toe de 
queda a partir de les 22.00 
i jugar sense públic els fa 
inviable poder competir 

Una acció d'un partit de la passada temporada del Sudanell, un deis clubs que han firmat. 

• 

El president de la Federació Catalana Joan Soteras (centre), a qui han remes els clubs la carta. 

LA DADA 

CLUBS 

De les categories de Segona, 
Tercera i Quarta Catalanes de 
Lleida demanen a la Federa
ció anul·lar la temporada. 

LESCLAUS 

Situació sanitaria 
1 Un primer argumerit que es
grimeixen els clubs perno vo
ler reprendre la competició el 
cap de setmana del9 i 10 de 
gener és que la situació sani
taria no ha millorat i després 
de les testes nadalenques pot 
empitjorar més. 

Toe de queda 
1 L'horari del confinament 
nocturn fixat a partir de les 
22.00 hores impedeix als 
clubs poder entrenar-se, ja 
que els jugadors són ama
teurs i la majoria treba llen. 
A més, temen que puguin 
infectar-se per l'alt risc de 
contagi. 

Mobilitat 
1 A conseqüencia de !'anterior 
restricció, els clubs exposen 
que els jugadors no poden 
despla~ar-se d'un municipi a 
l'altre per poder entrenar-se. 

Necessitat de públic 
1 Sense públic, aquests 
clubs no tenen a penes in
gressos ja que gran part els 
arriba a través del bar i els 
patrocinadors. 

Peticions 
1 Demanen a la Federació 
que anul·li la temporada i els 
torni els diners de les fitxes 
federatives. 

una competició justa". Parlen equips lleidatans de Segona 
també de "competicions escap- Catalana, que és impossible 
~ades" (al planificar la Federa- entrenar-se mentre hi hagi el 
ció lligues d'una sola volta, per--confinarnent nocturna partir de 
exemple) o dividirles en excés les 22.00 hores i les restriccions 
en subgrups, "que no permeten de mobilitat, a causa del toe de 
que els clubs puguin demostrar queda, perque puguin despla
la seua competitivitat i en que c;ar-se els jugadors. 

Espasa: "Només es jugara si és de la millor forma possible" 

el factor sort passa a tenir un 1 reiteren que jugar sense 
paper massa rellevant". públic els condemna, ja que la 

Tornen a insistir, com ja van sena situació economica seria 
fer a !'octubre setze deis vint "insostenible". 

• El delegat de la Federació 
Catalana de Futbol a Lleida, 
Josep Maria Espasa, va reiterar 
que comprenia les reticencies 
dels clubs i, en aquest sentit, va 
afirmar que "només es com
petira quan es pugui fer de la 
millar forma possible". 

"La missió de la federació 

és organitzar les competici
ons, pero som conscients de la 
realitat que ens plantegen els 
clubs. Tots voldríem que hi ha
gués una situació ideal com la 
d'abans de la pandemia, pero 
com que no és així hem d'estar 
preparats per quan es pugui 
jugar en les millors condicions 

possibles", va assenyalar Espa
sa, que va apuntar que hi pot 
haver novetats ben aviat. No es 
descarta fins i tot que s'hagi de 
retardar la represa de la com
petició, fixada per al 9 i 10 de 
gener. "Sempre estarem al cos
tat dels clubs per ajudar-los", 
va concloure Espasa. 
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GUIA 
TRADICIONS DIA DELS INNOCENTS 

-Sortejos. Els cobraments de loteria de Nadal 
i la venda del Nen provoquen cues. 

Art El polemic mural de Cristina Dejuan 
guanya el Torrefarrera Street Art Festival. 

127 

La Granja d'Escarp va penjar imatges de suposats operaris mun!cipals revisant un avió sinistrat a la localitat. La Fontana de Bellpuig va anunciar concert de Raphael. 

Les innocentades omplen les xarxes 
Entitats lleidatanes mantenen viva la tradició de fer bromes el dia deis Sants Innocents a través 
d'internet 11 Tremp suspen la tradicional Aixecada del Ninot per la neu i el vent 

1 LLEIDA 1 Malgrat que la tradició 
de fer bromes per celebrar el dia 
deis Sants Innocents cada any 
perd seguidors a peu de carrer, 
les xarxes socials s'han conver
tit en el millor aliat per com
partir innocentades que mol
tesvegades calen com notícies 
inesperades. 

1 és que, a banda de particu
lars, multitud d'entitats i insti
tucions van omplir ahir Face
book i Twitter de bromes. A 
l'Urgell, l'ajuntament de Prei-

LLUFA 

Un total de 250 persones 
havien reservat cita per 
assistir a la crema de la 
llufa de Tremp, suspesa 

xana va anunciar haver arribat 
a un acord amb la Generalitat i 
el canal Segarra-Garrigues per 
poder regar tota la zona zepa 
del municipi amb una dotació 

Petits i grans, ahir a l'espectacle 'Music Box'. 

d'aigua de 10.000 m3/ha, a part 
de construir una bassa de reg. Si 
bé es tractava d'una innocenta
da, van ser molts els agricultors 
que se'n van alegrar al coneixer 
la notícia. 

Més agosarada va ser la inno
centada del restaurant La Fonta
na de Bellpuig, que va anunciar 
el concert en directe de Raphael 
la tarda de Reis amb un afora
ment maxim de 5.000 persones. 

Perla seua part, el consistori 
de Cama rasa va publicar un han 

LLEURE NADAL 

en el qual informava els seus 
velns que "davant de la forta 
baixada de temperatures, vo
lem obrir durant el dia d'avui 
les piscines municipals perque 
tothom pugui accedir a la nova 
pista de gel". 

Per als amants de la historia, 
l'Arxiu Historie de Lleida va as
segurar que uns pescadors de 
silurs havien trobat restes d'un 
hidroavió de la Guerra Civil 
que s'havia enfonsat al Segre al 
seu pas perla Gra~ja d'Escarp, 

una broma a la qual es va afegir 
l'ajuntament d'aquesta localitat. 

Mentrestant, les inclemencies 
meteorologiques van impedir 
que Tremp celebrés la tradici
onal Aixecada del Ninot,· que 
aquest any arribava a la 43 edi
ció. A causa de la pandemia, en 
aquesta ocasió la llufa gegant 
s'havia de penjar en una grua 
des del pavelló El Joncar i un 
total de 250 persones havien 
reserva cita previa per assistir 
a l'espectacle. 

Rialles a carrec de la companyia Fadunito 
i contacontes a les Borges Blanques 
REDACCIÓ 
1 LES BORGES BLANQUES I Els més pe
tits de les Borges Blanques s'ho 
van passar pipa ahir al matí al 
Pavelló de l'Oli amb l'espectacle 
familiar Music Box de Faduni
to, una de les activitats orga
nitzades durant aquestes fes tes 
pel Grup d'Esplai Apassomi i 
l'ajuntament d'aquest municipi 
en substitució del tradicional 
Pare de N adal. 

Amb un estricte protocol de 
seguretat que va estar marcat 

per l'ús de mascaretes, la dis
tancia de seguretat i la desin
fecció de les mans, al voltant 
de cinquanta persones van re
servar cita previa a través de 
la pagina web d'Apassomi o de 
l'ajuntament. 

Després del xou d'humor 
gestual protagonitzat per un 
personatge molt curiós que va 
necessitar l'ajuda del públic per 
arreglar una capsa de música, el 
Pavelló de l'Oli va acollir a la 
tarda un contacontes a carrec 

de Roser Guasch. I és que, des 
que van comen~ar les vacances 
de Nadal, els nens i les nenes de 
la capital de les Garrigues han 
pogut disfrutar de multitud d'ac
tivitats lúdiques, des de la Gran 
Cagada del Tió de dijous passat 
fins a un taller de dansa que va 
tenir lloc diumenge. 

Per avui esta previst el taller 
Emoció, i amb tu que faig?, que 
ofereix recursos a les famílies 
per aprendre a gestionar les 
emocions. 

1 
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