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Més de 3.300 
nous positi~s. a 
Catalunya i·88 
morts, i el risc de 
rebrot creix 
la velocitat de propagació del 
Covid, I'Rt, puja a 0,95, una 
centèsima més el darrer dia, 
segons el darrer balanç del De
partament de Salut. El risc de 
rebrot també augmenta, ho fa 
1 punt i se situa en 590. 

En paraHel, la incidència a 
14 dies baixa i passa de 655,46 
a 652,02. D'altra banda, s'han 
declarat 3.333 nous casos con
firmats per PCR o TA, amb un 
total de 4S4.974 (491.097 amb 
totes les proves). El 6,82% dels 
tests de la darrera setmana 
han donat positiu. S'ha infor
mat de 88 noves morts al sis
tema informàtic i el total és de 
18.92S. Hi ha 3.021 pacients in
gressats amb covid-19 als hos
pitals catalans, 12 més, i 70S a 
f'UCf, 14 més. Els vacunats amb 
fa primera dosi són 182.433 
(+1.971) i 18.271 amb la sego
na (+8.849). 

El risc de rebrot era de 709 
entre el 10 i el 16 de gener i 
baixa a 590 en l'últim intervaL 
Pef que fa a I'Rt, en les últimes 
24 hores puja a 0,95, una cen
tèsima més. Amb la nova ac
tualització se situa per sota del 
valor de la setmana anterior, 
quan estava en 1,12. la inci
dència a 14 dies és de 6S2,02 
entre el17 i el23 de gener. 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens 
(TA}, en el període def 17 al 23 
de gener n'hi va haver 23.159, 
xifra inferior a l'interval ante
rior (27.227}. 

Empresa rep ·en un 
dia 833 sol-licituds 
d'ajut de botigues 
tancades al gener 
El Departament d'Empresa i 
Coneixement ja ha rebut 833 
sol·ficituds en relació amb el 
paquet d'ajudes de 15 MEUR 
aprovat pel Govern i que té 
com a objectiu compensar els 
diferents comerços que van 
haver de tancar del 7 al 24 de 
gener. 

Segons dades facilitades pel 
departament fins a fes 18.00h 
d'ahir, un total de 442 establi
ments de centres, nuclis i recin
tes comercials havien demanat 
els ajuts, mentre que les 391 
sol·licituds restants correspo
nien a establiments de més de 
400 metres quadrats. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 26/1/2021 
Regions sanitàries de Lleida i l~lt Pirineu i Aran 

P.lCJ<:nh mgress.1t~ ,\.:lu.llm~nt Ca"" clrnlirmJts acumulat- R1'.: Je r<"brot DduJKillll' 

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

127 14 26.652 4.705 j 5 508 134 

Seguiment epidemiològic -

Ponent suma 199 positius i 
es manté per sobre dels 500 
casos per 100.000 habitants 
La velocitat de contagi baixa a totes d.ues regions 
sanitàries i el risc de rebrot torna a pujar a Lleida 
La demarcació de Lleida 
suma 199 nous casos 
de Covid (171 a la regió 
sanitària de Lleida I 28 a 
l'Alt Pirineu), però cap altra 
mort. Totes dues regions es 
mantenen per sobre de una 
incidència acumulada de 
500 casos per cada 100.000 
habitants, topall que la UE 
considera d'alt risc. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

A la regió sanitària de lleida hi ha 
acumulats 25.80S casos confir
mats per PCR/TA, 166 més. Són 
26.652 si es tenen en compte to
tes les proves (171 casos més que 
el dia abans). No hi ha hagut cap 
altre mort. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja sis punts i se situa en SOS, per 
sota del registrat la setmana an
terior, que era de 5S6. la veloci
tat de propagació baixa una cen
tèsima, fins a 0,96, mentre que la 
setmana anterior estava en 1,0S. 
la taxa de confirmats per PCR/ 
TA està en 255 per cada 100.000 

_ habitants, i la incidència a 14 dies 
és de 531 (540 en l'interval ante
rior) . El 6,23% de les proves que 
es fan surten positives. 

la regió sanitària de l'Alt Piri
neu i l'Aran acumula 4.484 casos 
confirmats per PCR o TA des de 
l'inici de la pandèn:!ia, 27 més, i 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

.:...;Po:..:s..;.;;in;.;;'u,;;;,s ___ ..::3:.::1~.3::.::5::.:..7 ;_Po:..::s::..:in::.:'u::..s __ .....:::!4~9~1~.0!:.:9:.!.7 _Po_s_iti_us __ -=2:;..:.6:..:.7-=0:;..:.1:.:0;.=2 Positius 101.226.996 
Morts 642 Morts 18.925 Morts 57.291 Morts 2.177.411 
------------~~ 

4. 705 sumant totes les proves (28 
més). No hi ha hagut cap altra de
funció. 

El risc de rebrot baixa vuit 
punts, fins a 565, mentre que la 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del17 /1 al 23/1) 

Font: Departament de Salut 

setmana anterior era de 561. En 
paral·lel, I'Rt baixa quatre centèsi
mes, fins a 0,99. En l'interval ante
rior estava en 0,90. 

la taxa de confirmats per PCR 

és de 291 per cada 100.000 ha
bitants. la incidència acumulada 
a 14 dies és de 581, pels 625 de 
l'interval anterior. El 5,91% de les 
proves que es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 14 pacients in
gressats, un més que en l'anterior 
balanç. 

PER COMARQUES 

El risc de rebrot va baixar per 
segon dia consecutiu a la Val 
d'Aran, amb un descens de més 
de 300 punts en 48 hores. Tot i 
això, la comarca segueix amb un 
risc molt alt, superior als 2.600 
punts. 

També millora la situació du
rant el darrer dia a les Garrigues, 
que se situa en 1.165 punts, però 
empitjora el Solsonès, on el risc 
de rebrot és ara de 1.423 punts. 
A la resta de comarques de la de
maració, el risc de rebrot baixa a 
l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Cerdan
ya, el Pallars Jussà i el Pallars So
birà, única comarca catalana en 
zona verda. 

Pel que fa a la velocitat de con
tagi, l'única comarca que supera 
els dos punts és l'Alta Ribagorça, 
que ostenta ara el segon valor 
més elevat de Catalunya (2,14). 

cfarre
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

FOTO: Govern I El conseller d'Empresa va visitar ahir Tàrrega 

Tremosa critica l'Estat per 
crear incertesa i allargar 
els ERTO al final i poc temps· 
El conseller d'Empresa i Conei
xement, Ramon Tremosa, va 
denunciar ahir des de Tàrrega 
que "el govern espanyol ha cre
at una gran incertesa en termes 
econòmics i jurídics, allargant 
a darrera i per poc període de 
temps els ERTO, una mesura que 
necessiten les empreses per so-

breviure" a la crisi derivada del 
Covid-19. El conseller també va 
recordar que la Generalitat ha 
hagut de fer un "esforç excep
cional" per reinvertir al Segrià 
els 1,3 milions no executats dels 
ajuts per compensar els efectes 
del tancament perimetral de la 
comarca. 

Donació al Banc dels Aliments . 
Tagència de comunicació lleidatana OMA ha recaptat 529,65 
euros per al Banc dels Aliments de Lleida a través d'un vídeo que 
reflexiona sobre l'any marcat per la pandèmia. / H1TO: B.A. 

p 1 on 
n qu ranten 

L'ajuntament d'Alcarràs, mit
jançant la Biblioteca Municipal 
Joaquim Montoy, portarà llibres 
a domicili a partir d'aquests da
rrers dies de gener a totes les 
persones qui ho demanin i, per 
trobar-se en situació d'haver 
de complir quarantenes vin
culades a la pandèmia, no pu
~in acudir de manera regular 
a aquest equipament cultural. 
El servei es fa també extensiu 
a qualsevol persona que pateixi 
algun tipus de malaltia o disca
pacitat la qual limiti la seva mo
bilitat autònoma. 

Solsona decretarà 
tres dies de dol 
oficial per totes les 
víctimes del Covid 

L'Ajuntament de Solsona decre
tarà tres dies de dol oficial per 
les víctimes del Covid-19 a la ciu
tat. La declaració està prevista 
que s'aprovi avui al ple i entrarà 
en vigor des de divendres fins al 
diumenge a la nit. Durant aquests 
dies no es poden celebrar actes 
oficials, lúdics i festius i les ban-

- deres municipals onejaran a mig 
pal en record a les 28 persones 
que han mort a causa d'un brot 
declarat a la residència Hospital 
Pere Màrtir Colomés i de totes les 
altres que han perdut la vida des 
de l'inici de la pandèmia. 

Continua la investigació 
pel brot a la residència 
de Tremp, amb 61 morts 
Els Mossos estan prenent declaració a 
empleats i familiars per aclarir els fets 
Els Mossos d'Esquadra 
continuen investigant el 
brot de coronavirus que 
va colpejar amb força la 
residència Fiella de Tremp i 
que va causar la mort de 61 
persones. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Segons ha pogut saber aquest di
ari, la policia catalana continua 
prenent declaració als treballa
dors del geriàtric i als familiars 
dels usuaris per determinar, final
ment, quines han de ser les per
sones investigades pels fets que 
van ócorrer al centre de la capital 
del Pallars Jussà durant el passat 
mes de novembre. 

FOTO: ACN I Façana de l'entrada de la residència Fiella de Tremp 

Cal recordar Fiscalia va obrir 
diligències el 22 de desembre per 
investigar si la direcció del centre 
hauria comés delictes d'homicidi 
imprudent per la mort de 61 resi
dents i també un delicte contra la 
seguretat en el treball. Ho va fer 

després de rebre els informes de 
Salut que, segons fonts judicials, 
recollien indicis de "dèficits orga
nitzatius importants". 

Amb aquestes declaracions, 
els Mossos d'Esquadra enviaran 
un informe a la Fiscalia perquè 
analitzi si es van complir els pro
tocols. A l'inici del brot, la resi-

Alcarràs desconfin€1 set 
grups de l'Institut i Ponent 
té ara 145 classes aïllades 
Un total de set grups de l'Institut 
d'Alcarràs van poder tornar ahir 
a les aules de forma presencial 
després d'estar en quarantena 
per coronavirus. Segons el ba
lanç del departament d'Educació, 
continuen confinades 11 classes 
d'aquest centre de municipi del 
Segrià, mentre que l'escola Garo
na de Vielha i l'Institut Josep Vall
verdú de les Borges són els altres 
dos centres de la demarcació de 
Lleida que tenen més grups confi
nats, tots dos amb vuit. 

En paraHel, ahir el nombre 
classes confinades a Ponent eren 
145, dues més que dimarts. Això 
significa que actualment un tota l 
de 3.419 persones es trobin aïlla
des de forma preventiva als seus 
domicilis. D'aquests, 3.240 (+111) 

Tanca una 
escola a Na ut 

Aran 

I una llar 
d'infants a 
Miralcamp 

són alumnes i 172 (+15) correspo
nen a professionals. 

El balanç també constata que 
s'han registrat 2.001 positius per 
Covid-19 entre estudiants i do-

dència Fiella comptava amb 150 
usuaris, dels quals més d'un 37% 
van morir. 

Per al ministeri públié, es trac
ta d'una xifra "totalment extraor
dinària" en comparació amb al
tres residències i que pot suposar 
un indici de "greus disfuncions de 
funcionament". 

cents i personal extern de les es
coles. Continuen tancades l'Es
cola Espígol de Tornabous i la 
Llar d'Infants Els Piteuets de Sant 
Llorenç de Morunys. En el nou re
compte s'hi sumen l'Escola Sant 
Martí al municipi de Naut Aran i 
la llar d'infants El Patufet de M i
ra lcamp, a l'Urgell. 

D'altra banda, els grups esco
lars confinats per Covid-19 són 
2.240, 127 més que en el darrer 
balanç, segons dades del Depar
tament d'Educació. Representen 
el 3,11% del total. Hi ha 54.118 
persones confinades, 3.362 més 
que en el darrer balanç: 51.402 
alumnes (+3.236), 2.557 docents 
i personal d'administració i ser
veis (+123) i 159 de personal ex
tern (+3). Els positius acumulats 
són 44.819, 615 més que en el 
balanç anterior i s'han registrat 
4.660 positius als centres educa
tius els darrers deu dies. 

Actualment, hi ha 11 centres 
tancats. Aquesta xifra representa 
el 0,22%. 

cfarre
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Lo DO Costers del Segre 
dèrlun·cia la '' massificació 11 

• 

de centrals eòliques i solars 
En un manifest amb la Ruta del Vi 
insten a "vetllar per la sostenibilitat" 
lleida 
ACN 

La Denominació d'Origen (DO) 
Costers del Segre i la Ruta del Vi 
de Lleida van fer públic ahir un 
manifest conjunt en què denun
cien la "massificació" de centrals 
eòliques i solars a les comarques 
lleidatanes. En el text, defensen 
"la transició energètica cap a les 
energies renovables" i en aquest 
sentit, demanen a les administra
cions "un model de planificació 
responsable, amb una visió glo
bal del territori que respecti el va
lor paisatgístic i mediambiental i 
que valori les activitats lligades al 
territori". La DO Costers del Segre 
i la Ruta del Vi de Lleida apleguen 
una quarantena de cellers, i una 
seixantena d'entitats d'enoturis
me públiques i privades, respec
tivament. 

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de molins de vent a Talavera, la Segarra 

El manifest rebutja "un model 
de concentració massiva de cen
trals eòliques i solars promoguts, 
majoritàriament, per grans em
preses energètiques que com
porta importants impactes ambi
entals i paisatgístics". "Un model 

que, a més, perjudica les explota
cions agràries i empreses lligades 
al territori que veuen afectada la 
seva activitat", afegeix el text. Els 
cellers i entitats enoturístiques 
lleidatanes insten les administra
cions corresponents a "vetllar per 
la qualitat paisatgística del terri
tori i la sostenibilitat del seu tu
risme". Així mateix, demanen que 

Donen un manuscrit a les Borges 
CEspai Macià de les Borges ha rebut la donació d'un manuscrit 
del padró d'habitants del municipi que data del segle XVII, el més 
antic que es coneix, i de diversos projectes de l'enginyer Eduard 
Mias i Codina que s'incorporaran al fons Pere Mias que des de 
l'Ajuntament s'està catalogant. /FOTO: Ajuntament Borge~ ~tanques 

"s'eviti la concentració d'aquestes 
infraestructures en un territo
ri limitat" i que "s'aposti per un 
model de creixement energètic 
que respecti el territori i tingui 
en compte la ciutadania i el tei
xit empresarial i socia l per pren
dre decisions que afavoreixin el 
desenvolupament de les comar
ques lleidatanes". 

La Seu d'Urgell 
recapta més de 
3.000 euros per 
la Marató de 
TV3 dedicada 
a la Covid-19 

La Seu d'Urgell ha recaptat un 
total 3.623,73 euros per a la 
Marató de TV3, que en aques
ta darrera edició ha estat dedi
cada a la Covid-19. Cal recordar 
que davant la situació d'excep
cionalitat sanitària, es van haver 
de reinventar les activitats per 
poder continuar col·laborant 
amb aquesta jornada solidària 
que se celebra anualment. La 
regidora de Solidaritat Marian 
Lamolla manifesta· que "tot i 
el format virtual, cal agrair les 
aportacions que han demostrat 
que la solidaritat no atura res". 

Adif acorda l'adjudicació de 
les millores. ~n seguretat a 
les instal·lacions de Lleida 
El Consell d'Administració d'Adif 
ha acordat en la seva última re-
unió l'adjudicació del contracte 
d'obres per a la millora de les 
instal·lacions de seguretat a l'en-
torn de Lleida, amb un pressu-

Es contemplen 
enclavaments 
electrònics i 

-

altres sistemes 
post de 8.002.807,63 euros (IVA 
inclòs). El contracte ha estat ad
judicat a l'empresa Bombardier • 
European lnvestment amb un 
termini d'execució estimat de 8 i seguretat en estacions i trajec

tes. D'altra banda, en el trajecte 
entre les estacions de Lleida-Pi
rineus i Bell-lloc d'Urgell s' ins
tal· larà un nou sistema de segu
retat, concretament el Bloqueig 
d'Alliberament Automàtic en 
Via Única. Aquest equipament 
compta, en general, amb un sol 
trajecte entre estacions. 

mesos. 
Les actuacions preveuen, 

d'una banda, la integració de 
l'estació del Pla de Vilanoveta en 
l'enclavament electrònic de Llei
da-Pirineus. Els enclavaments 
són dispositius informàtics que 
regulen els moviments dels dife
rents elements de senyalització 

FOTO: Aj. Pobla da St1ur/ Té un cost previst de 76.000 euros 

La Pobla aprova el projecte 
per construir 2 pistes de pàdel 
l'Ajuntament de la Pobla de Se
gur ha aprovat de forma inicial 
el projecte per construir dues 
pistes de pàdel a la població. En 
concret, seran al carrer Doctor 

Durany en un terreny de titula
ritat municipal. La construcció 
d'aquest equipament, que pro
perament sortirà a licitació, té 
un cost previst de 76.000 euros. 

El Segrià edita i reparteix 300 

calendaris per .reivindicar la 
igualtat entre homes i dones 
El Consell Comarca l del Segrià 
ha editat 300 calendaris de so
bretaula il-lustrats amb el lema 
"Al Segrià, igua ls" que s'han dis
tribuït a tots els ajuntaments i 
als treballadors i treballadores 
de la corporacjó. La iniciativa vol 
lluitar per la igua ltat entre dones 
i homes i l'equiparació en tots 
els àmbits de la vida laboral, so
cial i emocional des de les admi
nistracions locals. l'acció pretén 

consciencia r, totes els dies de 
l'any, de la manca real d'igualtat 
que encara hi ha entre dones i 
homes i vol contribuir a la des
aparició de les desigualtats i in
justícies per raó de gènere. Cada 
mes s'ha dedicat a reivindicar la 
igua ltat en diferents àmbits. Ai
xí, per exemple, s'explica que un 
dels 17 Objectius de Desenvolu
pament Sostenible de l'Agenda 
2030 és la igualtat de gènere. 

cfarre
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.Arrenca ~a campanya més 
atípic~ de les eleccions més 
incertes' dels darrers anys 
Amb la incertesa de no saber 
si s'acaba~n celebrant o no les 
eleccions el proper 14 de fe
brer, els partits comencen avui 
la campanya electoral. Una cam
panya que suposarà l'habitu
al frec a frec entre formacions 
però que també comportarà un 
canvi de format i una adaptació 
a les eines digitals per garantir 
el dret a la participació política 
preservant, també, la salut en 
plena tercera onada de la pan
dèmia. 

Els diferents partits a Lleida 
faran la tradicional enganxada 
de cartells i a partir d'aquí co
mença ja definitivament la cam
panya per unes eleccions que 

Actes d'inici 
a Trempi a 
la capital del 

Segrià 

suposaran el punt i final a l'epí
leg d'una legislatura convulsa. 

En el cas d'En Comú Podem 
a la demarcació de Lleida, l'acte 
inicial el faran a Tremp, mentre 
que Esquerra Republicana, POe
CAT i el Partit Socialista han op
tat per fer-lo des de la capital del 
Segrià. 

Paco Boya·defensa que 
"el repte demogràfic és un 
acte de justícia territorial" 
"Un país i un govern just no pot 
permetre que les ciutadans i les 
ciutadanes tinguin oportunitats 
i serveis o no en funció del seu 
codi postal". Així ho va afirmar 
ahir dimecres el Secretari Gene
ral de Repte Demogràfic, Paco 
Boya, en l'acte "Repte demogrà
fic en les polítiques del Govern 
d'Espanya", organitzat per la 
Secretaria de Món Rural i Agro-

alimentari del PSC de les Comar
ques de Lleida, Pirineu i Aran. 
En aquest sentit, Paco Boya va 
recordar que "parlar de repte 
demogràfic és parlar d'equitat 
i oportunitats. Es tracta d'una 
qüestió de justícia territorial 
que Espanya no podia esperar 
més per abordar i davant la que 
aquest govern s'hi ha compro
mès completament". 

CAMÍ A LES URNES 

El PDeCAT lamenta que 
a l'independentisme li 
falta "sentit d'Estat" 
Solsona a Tremosa: "No som turistes amb 
cotxe oficial que pugem a la muntanya" 

Lleida 
JUDIT CASTELLÀ 

Contundent i crític, especialment, 
amb Junts per Catalunya però 
també amb la resta de l'inde
pendentisme. El cap de llista del 
PDeCAT per Lleida, l'Alt Pirineu i 
l'Aran, Marc Solsona, va assegu
rar ahir que a l' independentisme 
"a vegades li falta sentit d'Estat" i 
que aquest sentit d'Estat es té "si 
es coneix el territori". Solsona va 
afirmar que, del Procés, " la part 
emocional la compartim, estem 
compromesos amb la indepen
dència però també en el dia a 
dia". 

Aquest retret més ampli, però, 
té noms i cognoms a escala indi
vidual: Ramon Tremosa, cap de 
llista de Junts. I és que el candidat 
del PDeCAT va etzibar que "no
saltres no som turistes de cotxe 
oficial que pugem a la muntanya 
a dir ocurrències de dies blancs" 
en relació a les declaracions que 
va fer el també conseller d'Em-

FOTO: PDeCAT/ l'acte de presentació de la candidatura fet a Port Ainé 

presa. Així mateix, Solsona també 
va discrepar de les mesures que 
s'han pres per frenar la pandè
mia i va asseverar que el que fan 
és "dividir el país i mirar-nos de 
reüll" entre territoris. 

Amb tot, el candidat assegura 
que vol fugir d'una campanya "de 
simbolismes i realismes màgics", i 

oferir, per contra, una campanya 
"de discurs i de propostes", per
què "nosaltres no som els dels 
retrets, sinó els de les propostes". 
És per això que el candidat va de
fensar que "volem actuar amb 
sentit d'Estat, perquè només ac
tuant amb sentit d'Estat acaba
rem sent un Estat". 

Recurs al TC 
de Lleida en 
Marxa en no 
ser proclamada 
pel14 de febrer 

Vilalta lloa la implicació del 
Govern i ajuntaments en la 
gestió de la crisi sanitària 

L'Agrupació d'electors Lleida en 
Marxa ha presentat un recurs al 
Tribunal Constitucional després 
de no ser proclamada com a 
candidatura per al14 de febrer 
en no obtenir els avals neces
saris per poder-s'hi presentar. 
En aquest sentit, prèviament 

.-van presentar un recurs al con- -
tenciós, que també va rebutjar 
la seva candidatura pel mateix 
motiu. Segons va poder saber 
aquest diari, l'agrupació argu
menta que no els van poder 
recollir per la pandèmia. Ara 
estan pendents de la resolució. 

La cap de llista d'ERC, Marta Vital
ta, va visitar ahir els comerços i 
petites empreses del barri lleida
tà de Cappont "per tal de poder 
copsar la seva opinió en aquests 
moments de dificultats i veure 
com ho podem fer per treballar 
conjuntament per superar aques
ta situació de triple crisi sanitària, 
però també econòmica i social, 
que els està impactant". 

La republicana, que anava 
acompanyada de la tinent d'alcal
dia a la Paeria de Lleida i tercera 
candidata, Jordina Freixanet, la 
també candidata Gemma Espiga
res i el regidor lleidatà del barri 
de cappont, Ignasi Amor, va voler 
destacar l'esforç del Govern de la 
Generalitat, dels -ajuntaments i 

La cap de llista 
d'ERC defensa 

treballar de 
forma conjunta 

de les administracions supramu
nicipals per posar, "a disposició 
dels sectors més afectats, ajudes 
directes per tal de fer que els co
merciants, aquells que estan pa
tint més aquesta triple crisi se'n 
puguin sortir, puguin resistir i pu
guem, junts, afrontar el futur en 
les millors condicions". 

Vilalta també va voler desta-

FOTO: ERC/ Marta Vilalta durant la visita als comerços de Lleida ciutat 

car que el Govern hagi presentat 
un nou pla d'ajuts directes per a 
autònoms, PIMES, persones que 
pateixen els ERTO i sectors direc
tament afectats per les restricci
ons de la pandèmia, que "malgrat 
la manca de recursos, malgrat la 

manca de eines i malgrat la man
ca de competències ha estat do
tat amb una assignació de 618 
milions d'eures" que se sumen, 
també, als més de 800 que ja es 
van mobilitzar l'any passat des del 
Govern. 
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