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Protecció Civil alerta de més
restriccions a Catalunya si la
pandèmia continua creixent

LaJ>aeria.
recomaner
revisar el cens
pels canvis de
lloc per votar
'

Donades les mesures sanitàries
vigents, que poden originar
que els col·legis electorals i locals de votació pateixin alguna
modificació de cara als comicis
al Parlament de Catalunya, que
s'han de celebrar el pròxim 14
de febrer, La Paeria publicarà, a
partir del dijous 7 de gener, el
llistat definitiu de locals de votació per les eleccions, el qual
es podrà consultar a través de
la pàgina web de l'Ajuntament
de Lleida (https://www.paeria.
es/cens/). A més, fins al dia 4
es podrà consultar per corregir
errades en les dades personals.

Alguns confinaments perimet_rals podrien canviar
abans del dia 11, quan es revisen les mesures
La directora de Protecció
Civil, Isabel Ferrer, va
assegurar que en la
reunió d'avui del Proclcat
s'analitzaran els motius
de l'empitjorament de la
situació epidemiològlca a
Catalunya i, si es comprova
que el creixement de
contagis és "sostingut", hi
haurà noves restriccions.

xp rt diu
u ls ho p1tals
e talons estan
descontrolats'

Barcelona
AGÈNCIES
Ferrer va apuntar que el primer
de tot és conèixer el motiu del
creixement de la covid dels últims dies, amb un empitjorament de tots els indicadors, per
a determinar si és conseqüència
de les festes nadalenques, de si
s'han acumulat les proves PCR o
de si, realment, hi ha una expansió del virus. "Les mesures que
es puguin prendre estan totes sobre la taula i es prendran les que
l'autoritat sanitària digui que són
imprescindibles per a poder controlar la pandèmia", va recalcar.
Ferrer va defensar que l'objectiu
és "salvar el màxim nombre de
vides", de manera que si s'ha de
tancar la restauració "es farà".

El cap de Malalties Infeccioses
a l'Hospital de la Mar de Barcelona, Robert Güerri, va advertir
ahir que l'increment de casos
de Covid-19 ha generat una situació "preocupant" als hospitals, "descontrolats" per la pandèmia, per la qual cosa si no
es prenen "mesures urgents"
caldrà "prioritzar" l'atenció
a malalts. "La situació hospitalària continua sent preocupant", i va afegir que serà "molt
complicada" quan es concretin
els contagis de les celebracions
nadalenques.
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D'altra banda, també va
avançar que abans de 1'11 de gener, quan es revisen les restriccions vigents, podria ser que es
modifiquessin alguns dels confinaments perimetrals que hi ha a
Catalunya.

tiu "amatents a la situació epidemiològica en cada moment",
afegien. Sortien així, al pas de les
declaracions d'Isabel Ferrer, que
en una entrevista al 324 havia dit
que, a dia d'avui, " no es podrien
celebrar les eleccions ei14-F".

L' OJC ofereix el concert
d'inici del 2021 a Tremp en
record dels afectats pel brot

La Comunitat de
Madrid registra
gairebé mil nous
positius i 18 morts
La Comunitat de Madrid va notificar que el passat dissabte es
van registrar 954 nous casos de
Covid-19, 298 més que el dia
anterior, mentre que els morts
en els centres hospitalaris van
sumar 18 més (dos -més que en
el balanç anterior). Pel que fa al
nombre de pacients hospitalitzats van tornar a pujar en passar dels 1.677 de l'anterior jornada a 1.787 (110 més). A més,
hi ha 332 persones a I'UCI.

Pel que fa a les eleccions del
14-F, fonts delftrotecció Civil van
assegurar que tindran lloc "segons el previst" i que la celebració està "plenament garantida a
dia d'avui". La prioritat, en aquest
sentit, és mantenir el disposi-
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l'Espai Cultural La Lira de Tremp
va acollir ahir al vespre el concert
Preludi 21, que va anar a càrrec
de l'Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de Lleida,
dirigida per Alfons Reverté i amb
Joan Espina com a violí solista.
El concert, impulsat per l'Institut
d'Estudis llerdencs de la diputació de Lleida, vol arrencar una
tradició de fer el primer concert
de l'any a les Terres de Lleida amb

la Julià Carbonell. En aquesta primera ocasió, es va escollir Tremp
en solidaritat i record a les persones afectades pel brot de la pandèmia, especialment virulent, en
les darreres setmanes. l'actuació,
que va aplegar 160 persones, va
incloure peces de Vivaldl, música
de bandes sonores -de Cinema

Paradiso a El violinista a Ja teulada- i un homenatge a la música
del grup Abba.

