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El curso se reanudará el 11 pero 
se cribará a todo el profesorado 

El Govern desoye a los 
expertos que piden que se 
demore por la pandemia 

Lleida suma 198 casos 
más y el riesgo de rebrote 
de desboca en el Pirineu 

Activan 258 controles 
para garantizar que se 
cumpla el confinamiento 

-------------------------- TEMADELDIAPÁGINAS3-5 ----

FOTO: T.A./ Además de Magraners también se vendió el tercero en el Carrefour y Les LLEIDA 1 PÁG.l0-11 

FOTO: T. Alcántara 1 La fuente de Lluís Companys, totalmente helada 

Helada histórica en Lleida y 
el Pare de r Alt Pirineu, en Alt 
Aneu, bate récord con -34, lo 
La estación meteorológica del cord estatal de temperatura mí-
Ciot de la Llan~a, ubicada en el nima con -34,1º. En Lleida ciu-
municipio de I'Ait Aneu en el dad se llegó a los -6,7º la noche 
Pare de I'Ait Pirineu, marcó el ré- de Reyes. LLEIDA 1 PÁG.13 

El franquismo también 'juzgó' a Marius Torres 
El Tribunal de Responsabilidades Políticas le condenó a pagar 200 pesetas 
por ser de Joventut Republicana pese a estar ingresado en Puig d'Olena 

LLEIDA 1 PÁG.14-15 
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,Més de 4.300 
nous po~itJus i 
pitjors dades a 
Catalunya 
La velocitat de propagació del 
Covid-19, I'Rt ha pujat a 1,47 
a Catalunya, dues centesimes 
més que 24 hores abans, se
gons les últimes dades del De
partament de Salut. El risc de 
rebrot també puja, ho fa 24 
punts, fins als 576, mentre la 
incidencia a 14 dies també s'in
crementa, passant de 396,39 
a 406,88. S'han declarat 4.387 
nous casos confirmats per PCR 
o test d'antígens (TA), cosa que 
eleva la xifra total a 380.358 
(414.645 casos amb tates les 
proves). El 9,58% de les proves 
de la darrera setmana han do
nat positiu. S'han informat de 
75 noves morts i el total és de 
17.395. Hi ha 2.049 pacients 
ingressats als hospitals amb co
vid-19, 40 menys. Per contra, 
hi ha nou pacients més a I'UCI, 
amb un total de 417. 

El risc de rebrot era de 348 
entre el 20 i el 26 de desembre 
i puja a 576 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, ha pujat en les 
últimes hores de 1'1,45 a 1'1,47. 
La setmana anterior estava en 
1'1,06. La incidencia a 14 di es és 
de 406,88 entre el 27 de des
embre i el 2 de gener, per sobre 
deis 344,71 de l'interval ante
rior (20-26 de desembre). 

Pel que fa als casos confir
mats, del 27 de desembre al 2 
de gener n'hi va haver 18.012, 
xifra superior a l'interval an
terior; quan se'n van declarar 
13.430. La taxa de confirmats 
per PCR/TA en 233,09 per cada 
100.000 habitants. 

Salut vacuna contra 
el Covid-19 a 988 
persones més el 
darrer dia a Ponent 
El total de vacunats a Catalunya 
era fins ahir de 20.843 perso
nes, 10.368 més que 24 hores 
abans. D'aquestes, 2.517 per
sones han estat vacunades a 
les regions sanitaries de Lleida 
i I'Ait Pirineu i Aran, 988 de les 
quals durant el darrer dia (820 
a la plana i 168 a I'Ait Pirineu i 
Aran). 

El Departament de Salut va 
• continuar ahir amb la vacuna

ció del personal sanitari deis 
hospitals i CAP de la demarca
ció. A I'Arnau de Vilanova es 
van vacunar ahir 200 persones, 
i ja són 445 els professionals 
d'aquest centre vacunats. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 5/1/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

90 29 23.659 4.060 426 l. 50 468 129 

Seguiment epidemiologic 

Els indicadors empitjoren a 
l'Alt Pirineu i Aran i el risc de 
rebrot .supera els 1.000 punts 
La demarcació de Lleida suma 198 nous positius i 
una defunció més en el darrer balan~ de Salut 
La demarcació de Lleida va 
sumar ahlr 198 positius més 
de Covid (154 a la plana i 
44 al Pirineu), a més d'una 
defunció a la regló sanitaria 
de I'Ait Pirineu i Aran, 
segons les dades de Salut. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitaria de Ueida hi ha 
22.843 casos confirmats per PCR 
o antígens, 150 més. Són 23.695 
si es tenen en compte totes les 
proves (154 més). Un total de 
468 persones han mort per coro
navirus des de l'inici de la pande
mia, les mateixes que en l'últim 
balan~. Entre el 27 de desembre 
i el 2 de gener es van notificar 6 
defuncions, per les 10 de la set
mana anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
puja cinc punts i se situa en 426, 
per sobre del registrat la setma
na anterior, que era de 371. La 
velocitat de propagació baixa du
es centesimes i se situa en 1'1,18, 
mentre que la setmana anterior 
estava en 1,16. La taxa de confir
mats per PCR/TA esta en 196 per 
cada 100.000 habitants, i la inci
dencia .a 14 dies és de 361 (320 
en l'interval anterior). El 8,45% de 
les proves donen positiu. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i !'Aran, que continua amb 
el risc de rebrot més alt de Cata-

LlEIDA CATAlUNYA ESPANYA (*) 

_Po_s_iti_u_s ___ _.,2 .... 7~.7-=1=9 Positius 

Morts 597 Morts 
-------~~ 

lunya, registra 3.855 casos con
firmats per PCR o TA, 42 més, i 
4.060 sumant totes les proves (44 
més). Un total de 129 persones 
han mort des de l'inici de la pan-

414.645 Positius 1.982.544 Positius 87.457.764 
--------~~~~ 

17.395 Morts 51.430 Morts 1.887.064 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del27/12 al 

2/1) 

Font: Departament de Salut 

demia, una més que fa 24 hores. 
El risc de rebrot puja 115 punts i 
se situa en 1.050, mentre que la 
setmana anterior estava en 783. 

En paral·lel, I'Rt puja de 1'1,20 

(*) Les últimes dades corresponent al S de gener 

a 1'1,37. En l'interval anterior es
tava en el 0,98. La taxa de confir
mats per PCR és de 385 per cada 
100.000 habitants. la incidencia 
acumulada a 14 dies és de 762, 
pels 806 de l'interval anterior. El 
13,97% de les proves que es fan 
donen positiu. 

PER COMARQUES 

Per comarques, la situació de 
risc de rebrot ha empitjorat en les 
darreres hores al Segria, les Garri
gues, el Pla d'Urgell, el Solsones, 
la Cerdanya, I'Ait Urgell, el Pallars 
Jussa i Sobira i !'Alta Ribagor~a, 
m entre que ha millorat a la resta. 

la Cerdanya continua amb pe
rill maxim, amb un risc de rebrot 
de 2.663 punts. Les altres dues 
comarques que tenen aquest 
indicador molt per sobre de la 
mitjana catalana són I'Ait Urgell 
(895 punts) i el Pla d'Urgell (861 
punts). 

Pel que fa a la velocitat de con
tagi, les úniques comarques que 
es troben en zona de perill maxim 
(per sobre de 2) són les Garrigues 
(2,5), el Pallars Jussa (2,14) i !'Alta 
Ribagor~a (2,14), mentre que la 
Val d'Aran, la Noguera i el Sobira 
són les úniques per sota d'l. 
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:t: escriptora de Tremp Maria 
. 

arbal guanya el premi Josep Pla 
i Najat el Hachmi s'endú el Nadal 
Les novel·les guardonades p_er !'editorial Destino, (Tandem' i 
(El lunes nos querrán', tenen en comú la recerca de la llibertat 
Els noms de les dues 
guardonades es van donar a 
conélxer en un acte a I'Hotel 
Palace de Barcelona, tot 1 
que enguany la tradicional 
vetllada literaria de Rels no 
va poder comptar amb gala 
o sopar. 

Barcelona 
ACN 

Així, l'escriptora de Tremp Maria 
Barba! va imposar-se en la 53a 
edició del Premi Josep Pla amb 
la novel·la Timdem, mentre que 
Najat El Hachmi va endur-se el 
77e Premi Nadal amb El/unes nos 
querrán, dues novel·les que te
nen en comú la recerca de la lli
bertat i que es van presentar amb 
un pseudonim i un altre títol. 
Can~ó de solveig, de Lluís Coves, 
en el cas de la lleidatana i Intru
sas, de Cristina López, en el cas 
de Najat El Hachmi. 

Timdem, en paraules de Maria 
Barba!, és una historia sobre la fe
Hcitat que té com a protagonistes 
un home i una dona que es do
nen l'oportunitat de recomen~ar 
i "viure plenament". El /unes nos 
querrán narra la historia de dues 
amigues que creixen a la periferia 
d'un barri i que ve u en com la pro
cedencia, el sexe o la classe social 
els condiciona la conquesta de la 
llibertat. 

Maria Barba! va explicar que 
després d'anys sense presen
tar-se a cap premi ha volgut fer
ho i va celebrar el premi. Segons 
va dir, els protagonistes de Tan
dem desitjaran recuperar l'espon
tane"itat del dia a dia i potser ta
ran un timdem en aquest intent. 
La historia té lloc, principalment, 
al barri de Sants de Barcelona 
i s' inspira en els temps actuals. 

• "M'he adonat que moltes persef.!" 
nes arribades a una edat s'estabi
litzen d'una manera confortable 
i no es plantegen ja qüestions 
de llibertat, de ter, actuar, d'una 
manera plena, amb ganes de viu
re, coses que són perfectament 
possibles", va comentar !'autora. 

FOTO: SUvla Jardl (ACN) 1 El premi Josep Pla té una dotació economica de 6.000 euros i el Nadal de 18.000 

Una participació 
de més d'un miler 
d'obres grades 
al format digital 

Les especials circumst~m

cies que es viuen i que han 
fet que s'acceptessin només 
obres en format digital, la 
convocatoria d'enguany ha 
aconseguit una altíssima par
ticipació, amb una xifra re
cord de 1.044 obres al Premi 
Nadal, dotat amb 18.000 eu
ros, i una seixantena al Premi 
Josep PI a, que té una dotació 
economica de 6.000 euros. 

FOTO: Sflvla Jardr (ACN) / Les dues obres es publicaran al mes de febrer 

Aquest cop, va dir, "no és una no
vel-la pallaresa en cap sentit". El 
que li ha interessat veure, segons 
Barba!, és com els personatges, 
quan es troben, descobreixen 
que tenen aquestes ganes de viu
re una vida plena i que són ells 
qui, d'alguna forma, s'han anat 
tancant la possibilitat d'aquestes 
llibertats. 

Per la seva banda, Najat El 
Hachmi va relatar que el títol de 
la seva novel·la, El/unes nos quer
rán, té a veure amb el fet que les 
dues dones joves protagonistes 
comencen creient que si no les 
estimen com ha de ser és per
que el problema el tenen elles i 
són elles les que han de canviar. 
En realitat, va indicar l'escriptora, 
la historia és l'amistat entre elles 
dues en un moment de les seves 
vides en que practicament l'únic 
que tenen per agafar-se és l'amis
tat. Múltiples condicionants, com 
l'entorn on viuen, l'opressió o la 
classe social, s'interposen en el 
seu camí per conquerir la lliber
tat. "Tot i aixo segueixen enda
vant", va avan~ar !'autora, que ha 
dedicat la novel·la a totes les do
nes que viuen en unes circums
tancies en que la llibertat "sem
bla estar molt lluny". 

Els lectors podran trobar els 
!libres premiats a les llibreries el 
proxim mes de febrer. l'obra de 
Barba!, Tandem, es publicara el 3 
de febrer en catala i el 17 de fe
brer en castella. Les dues versions 
seran publicades per Destino. El 
lunes nos querrán es publicara 
el 10 de febrer (Destin~) mentre 
que !'original en catala, Dílluns 
ens estimaran, el publicara Edi
cions 62 el mateix dia. 

El jurat del premi Nadal, inte
grat per Alicia Giménez Bartlett, 
Care Santos, Lorenzo Silva, An
drés Trapiello i Emili Rosales, va 
triar la novel·la d'EI Hachmi per 
unanimitat, mentre que el jurat 
del Josep Pla el van formar Laia 
Aguilar, Antoni Pladevall, Marc 
Artigau, Montse Barderi i Gloria 
Gasch. 
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