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Un positiu al Força Lleida posa en
perill el seu viatge a Granada, mentre
les eleccions al Barça es mantenen

Crítiques a Google Maps per
castellanitzar topònims oficials catalans
com ‘Lérida’ o ‘Borjas Blancas’
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Deixen lliure
l’exlíder de Vox
tot i la condemna
de catorze anys
per abusos

L’Aragó i Catalunya, ahir
completament gelat.

Pagava diners a canvi
de sexe a discapacitats
L’Audiència de Lleida va denegar ahir l’ingrés a la presó de
l’exlíder de Vox José Antonio
Ortiz Cambray, condemnat a
14 anys i 3 mesos de presó per
abusos sexuals a persones amb
discapacitat, fins que la sentència sigui ferma.
lleida ❘ 13

El tribunal belga
rebutja extradir Lluís
Puig perquè podria
no tenir un judici just

El fred converteix canals en pistes de patinatge

comarques ❘ 16

Lleida lidera la vacunació
i el rebuig a rebre-la
Un 12% de lleidatans
amb requisits per
posar-se-la refusen
la primera dosi

Més control policial
a les carreteres i els
pediatres avalen
l’inici de curs

Tremp, de dol
i declaren els
primers familiars
davant dels Mossos

Lleida és la província catalana que més vacunes de la
Covid ha administrat per habitant, però la que més rebuig a rebre-la comptabilitza.

Mossos i Urbana van muntar
ahir dispositius per controlar
que es compleixi el confinament municipal dictat per la
Generalitat.

L’ajuntament ha decretat tres
dies de dol per les víctimes,
mentre els Mossos inicien les
declaracions de familiars de
la residència.

El Tribunal veu “vulneració de
la presumpció d’innocència” en
el cas de l’exconseller si fos jutjat
pel Tribunal Suprem, al qual no
veu competent.
panorama ❘ 20
esmeralda farnell

antoni flores

Pablo Casado diu a
Gimenells que els
populismes són
“nocius i surten cars”
El líder del PP va visitar ahir
Gimenells i va carregar també
contra el ministre Illa perquè
continua en el càrrec sent candidat per al 14-F.
és notícia ❘ 3-6

comarques ❘ 15
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Lleida és la província catalana que més vacunes de la Covid ha administrat per habitant, però també és la que més
rebutja rebre-les, uns dubtes “lògics” segons Salut. A més, quan arranquen els 10 dies amb noves mesures, van
arribar més dosis per a 20 residències, com la de Tremp, que ja les ha rebut, així com 2.000 sanitaris lleidatans.
sanitat

coronavirus

Lleida és la província amb més vacunes
administrades i la que més les rebutja
Amb un 0,7% d’immunitat, Salut veu anecdòtic que un 12% no la vulgui, per ara
m. marquès / redacció

❘ lleida ❘ Lleida és la província catalana amb més vacunes contra
la Covid administrades, amb un
0,7% de la ciutadania que ja ha
rebut la primera dosi de Pfizer.
Són 3.135 persones –entre usuaris i empleats de residències i
sanitaris–, segons les dades de
Salut fins dimecres, dels quals
2.634 són del pla (el 0,73% de
la població) i 501 de la del Pirineu (un 0,74%). Més de 2.000
sanitaris ja han estat vaccinats
fins ahir. A la resta de regions
sanitàries, el percentatge és del
0,24% al 0,58%.
Paradoxalment, el coordinador de la Covid a Catalunya,
Jacobo Mendioroz, va explicar
que a Lleida és on hi ha un rebuig més gran a la vacuna, per
part de l’11,74% de les persones
prioritàries, mentre que a Catalunya és del 5,7%. “Hi ha dubtes lògics al principi, però amb
el pas dels dies el percentatge
es reduirà i quedarà com una
anècdota”, va afirmar.
Per la seua part, la consellera
de Salut, Alba Vergés, va dir que
“el ritme de vacunació és adequat, amb un 25% de residents
vacunats”, i va demanar de “reduir al màxim les interaccions
en aquests 10 dies de restric-

dades de la covid-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
Casos confirmats amb PCR/TA

846

ingressos hospitalaris

982

914

Des de l’inici de la pandèmia
121

108

102

lleida

Defuncions

27.905
603**

Casos
Morts

22

(**) 610 segons l’estadística d’AQuAS

catalunya

15

417.020
17.443

Casos

7

14/12-20/12

21/12-27/12

28/12-03/01

Data
Risc de rebrot
CASOS CONFIRMADOS
lleida

14/12-20/12

21/12-27/12

28/12-03/01

acumulada
RT* INGRESOS incidència
HOSPITALARIOS
en 14 dies

14/12-20/12

21/12-27/12

2.024.904
51.675

Casos
vacunats DEFUNCIONES
% pcr/TA positives

lleida pirineu

lleida

pirineu

lleida

pirineu

lleida

pirineu

28/12-03/01

428 1.066

1,15 1,38

372,40

767,14

918

249

8,61

13,65

21/12-27/12

384

729

1,17 0,90

326,40

815,09

65

80

6,16

9,81

14/12-20/12

311

916

1,14 1,31

284,75

714,84

0

0

4,39

5,86

Font: Departament de Salut
Llar d’Avis del Carme de Tàrrega

espanya

28/12-03/01

pirineu

(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

Morts

Morts

món
Casos
Morts

oriol yuguero

87.541.542
1.889.952
cap d’agramunt

vacunats

A Lleida s’han
vacunat 3.135 persones;
a Catalunya, 24.225,
i a tot Espanya, 207.323
cions”, que van entrar ahir en
vigor. També va dir a RAC1 que
és aviat per pensar en una estratègia respecte als temporers.
Així mateix, ahir van arribar
3.190 dosis i fins diumenge es
posaran en 20 residències de les
Borges, Rosselló, Balaguer, Barbens, Bellvís, Oliana i Vielha,
entre d’altres, i sociosanitaris i
hospitals, i als CAP del Pont de
Suert, la Seu, Oliana, Tremp i
Vielha. Ahir es va vacunar a la
Llar d’Avis del Carme (88 persones) i Sant Antoni (111 persones) de Tàrrega, així com els
sanitaris del CAP.
Finalment, Mendioroz va
valorar com a “preocupant” la
pressió assistencial. A Lleida hi
ha 188 ingressats (3 més), es van
detectar 186 casos i van morir 6
persones, mentre que les taxes
es mantenen estables (vegeu la
gràfica).

Imatges de vacunacions en un geriàtric de Tàrrega, el CAP d’Agramunt i cues de sanitaris a l’hospital Arnau per vacunar-se.

cribratges

Les automostres amb PCR en farmàcies, al febrer
n El cribratge per detectar
casos de Covid-19 en farmàcies a través d’automostres
de proves PCR arribarà el
febrer. Aquesta iniciativa va
ser anunciada per Salut al novembre, i a Lleida i Tarragona
calia crear la logística, ja que
a les altres províncies ja n’hi
ha a través del cribratge de
càncer de còlon.
Fins al moment, un total
de 50 farmàcies del districte de les Corts de Barcelona

han entregat equips de proves
de diagnòstic PCR a persones d’entre 30 i 59 anys per
“conèixer la resposta” de la
ciutadania convidada a participar-hi. “Hem fet proves per
no començar de cop i ara s’iniciarà aquest rodatge”, va concretar la consellera de Salut,
Alba Vergés, que va assegurar
que ja hi ha la logística preparada per desplegar aquests
cribratges a la resta de localitats catalanes. Les persones

que decideixin participar en
el cribratge s’hauran de dirigir a la farmàcies per recollir
el kit que conté la prova PCR
i també les instruccions per
prendre la mostra al seu domicili, que hauran de tornar a la
farmàcia perquè es procedeixi
a la analitzar-la. Respecte a
aquest projecte, el secretari
de Salut Pública, Josep Maria
Argimon, va dir que així “es
podrà disposar de personal
per a la vacunació”.

Vergés descarta
el confinament
comarcal
n La consellera de Salut,
Alba Vergés, va descartar
ahir la possibilitat d’establir un confinament comarcal al Pirineu tal com
van demanar els alcaldes
del Sobirà i del Jussà per
pal·liar les conseqüències
econòmiques del confinament municipal. Precisament, el Conselh Generau d’Aran també ha
demanat a la Generalitat
que el confinament sigui
comarcal.
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altres qüestions

extraescolars

Els centres privats
denuncien greuges
n Centres privats d’ensenyament d’idiomes o de reforç escolar de Lleida veuen un greuge comparatiu no poder impartir formació presencial, només
telemàtica, a diferència de les
Escoles Oficials d’Idiomes. Un
centenar de professors de dansa es van concentrar a la plaça
Sant Jaume de Barcelona per
protestar contra el tancament.
Les restriccions només permeten les extraescolars que organitzen els col·legis amb el seu
grup bombolla.

directors

Lamenten no haver fet
PCR abans de l’11
n L’Associació de Directius de
l’Educació Pública de Catalunya
lamenta que no s’hagin avançat les PCR d’automostra als
docents abans de la reobertura dels centros del dia 11, per a
més seguretat.

síndic de greuges

Demana avaluar el risc
de famílies vulnerables
n El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, sol·licita
a la conselleria d’Educació la
creació d’un comitè integrat
per personal mèdic i educatiu
amb la funció d’avaluar el risc
de l’escolarització presencial de
l’alumnat que conviu amb persones vulnerables al Covid-19.

afectació

Auguren 2.500 casos
la primera setmana
n El secretari de Salut Pública,
Josep Maria Argimon, va estimar que la primera setmana de
classe es detectaran entre 2.400
i 2.500 casos de coronavirus en
alumnes, davant dels 1.200 de
la primera setmana de curs al
setembre.

és notícia
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residències

Els Mossos prenen declaració a les
famílies de la residència de Tremp

La localitat inicia tres dies de dol oficial i els usuaris del centre reben les vacunes
|| Brot controlat a la residència de Juneda amb quinze usuaris positius
generalitat

l. garcía/m. marquès

❘ lleida ❘ Els Mossos han iniciat
la investigació sobre la gestió
de la residència de la Fundació
Fiella de Tremp després que
la Fiscalia obrís diligències el
22 de desembre per 61 presumptes delictes d’homicidi
per imprudència per la mort
d’aquest nombre de residents
per Covid, la qual cosa suposa
el 42% dels usuaris. Els agents
comencen a prendre declaració a familiars d’usuaris morts
per intentar determinar si es
van complir els protocols sanitaris. Ara arranquen les declaracions a l’espera que els
agents obrin noves diligències
per redactar un atestat sobre
si es van complir els protocols al geriàtric i si hi havia
equips de protecció adequats
per als treballadors, la qual
cosa haurà de ser elevada a la
Fiscalia. El Ministeri Públic,
després de rebre l’informe del
departament de Salut sobre la
situació a la residència (que va
intervenir el 28 de novembre),
també investiga un suposat delicte social pels contagis de 42
dels 65 empleats. La Fiscalia
considera el nombre de defuncions a la residència “una xifra totalment extraordinària
en relació amb l’ocorregut en
altres residències”, així que
va nomenar un fiscal instructor i va ordenar l’elaboració
d’informes sobre la gestió de la
direcció. La consellera de Salut, Alba Vergés, va recordar
que actualment, la residència
Fiella “és verda (sense casos
de Covid) i amb la intervenció
de GSS s’ha fet una gran tasca.
Cal veure quina és la millor
opció per a la gestió pròpia
d’aquesta residència i què necessita per poder desenvolupar aquesta tasca social tan

Pilar Martínez, de 77 anys, va ser la primera usuària vacunada a la residència de Tremp.

les claus

Situació de les residències. Salut va informar ahir d’un brot a la
residència municipal de Juneda, amb 15 residents positius i 7 dels 50
treballadors. A la de Malpartit hi ha una desena d’usuaris contagiats i
un treballador i a la de Puigcerdà, 19 positius.

Investigació. Les diligències ordenades pel fiscal han donat pas

a les primeres declaracions de familiars de les víctimes mortals
de la Covid-19 en la residència Fiella de Tremp. El fiscal va considerar la xifra de 61 morts (un 42% del total d’usuaris) “totalment
extraordinària” i va ordenar investigar el brot.

important”. Salut va desplegar
ahir en aquesta residència els
equips de vacunació i van rebre el tractament 74 dels 78
usuaris actuals i 40 dels 69
treballadors.
maite monné

L’Eix Comercial de Lleida presentava ahir aquest aspecte.

Així mateix, el municipi va
iniciar també ahir tres dies
de dol per les 61 morts i els
edificis institucionals llueixen
crespons negres. Avui hi haurà
un minut de silenci.

La conselleria de Salut va
informar ahir sobre un nou
brot en una altra residència,
en aquest cas la municipal de
Juneda, on s’han encomanat
15 dels 48 usuaris i 7 dels 50
treballadors. Els positius es
van detectar arran d’un cribratge massiu pel contagi d’un
empleat abans de Nadal. Salut va assegurar que el brot va
a la baixa. També s’acaba la
quarantena la residència de
Malpartit, on hi ha una desena d’usuaris i un treballador
positius. El centre Mare Janer
de Cervera ja és verd. Al Pirineu només hi ha casos a la
residència de Puigcerdà, amb
6 usuaris de 77 i 13 de 109
treballadors.

Rebaixes perjudicades
per les noves restriccions
❘ lleida ❘ El primer dia de les noves restriccions al comerç va
coincidir amb l’inici de les rebaixes tradicionals, encara que
moltes botigues ja les van iniciar
dies abans. Fins al 17, l’obertura
queda condicionada a establiments amb una superfície de
venda igual o inferior a 400 m2
de dilluns a divendres, amb un
aforament del 30%, i els caps
de setmana han de tancar totes
les botigues menys les de productes essencials. El president
de l’Eix Comercial de Lleida,
Llorenç González, va indicar

que “no passa gent per al carrer,
quan el primer dia de rebaixes
acostuma a estar al màxim” i va
destacar que han notat menys
afluència perquè amb el confinament municipal “no poden
venir de comarques”. “Això pot
ser l’estocada final”, va subratllar, i va lamentar que perdran
les vendes del primer cap de setmana de rebaixes.
D’altra banda, la consellera
de Salut, Alba Vergés, va instar
l’Estat a concedir ajuts directes com Alemanya, França i el
Regne Unit.
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temporal fred

Lleida encadena quatre dies sota zero

Les baixes temperatures gelen l’Aragó i Catalunya, que obre per donar aigua als proveïments ||
Tot llest per a l’arribada del temporal Filomena, que afectarà les comarques del pla
maría molina

❘ lleida ❘ Les temperatures gèlides es mantenen a Lleida des de
dilluns i les capitals de comarca
encadenen ja quatre dies amb
les mínimes sota zero (vegeu la
relació de dades). El Clot de Tuc
de la Llança, a Alt Àneu, que
dimecres va registrar 34,1 graus
sota zero, rècord de temperatura més baixa a la Península
de la història, va assolir ahir
els 31 graus sota zero i dilluns
els 28,8 graus negatius. De fet,
aquell dia Lleida va assolir la
temperatura més baixa a tot Espanya. Des de Nadal el fred és
el protagonista i s’ha aguditzat
des de primers de setmana. Les
gelades han congelat l’aigua de
fonts i estanys, han creat caramells als rius de muntanya i fins
i tot dels canals de reg com és
el cas de l’Aragó i Catalunya,
que va obrir comportes per als
proveïments i els operaris van
haver de retirar trossos de gel
de les preses transportats pel
corrent.
El temporal Filomena va deixar ahir copioses nevades al País Valencià, Madrid i Castella-la
Manxa.
Tanmateix, segons el Servei Meteorològic de Catalunya
(SMC) serà avui quan afectarà
les comarques catalanes i també
el pla de Lleida. De fet, en poblacions de les Garrigues com
la Floresta o Bellaguarda ja van
indicar que la pujada de temperatures a un grau negatiu i zero
graus feia presagiar la nevada
la passada matinada.
La neu tindrà efectes negatius en les oliveres on no s’hagi
recollit la collita, que finalitza
aquest setmana.
D’altra banda, la Diputació
ja ha repartit potassa entre
les comarques del Segrià, Pla,
Urgell, Noguera, Segarra i les
Garrigues i té tot el seu parc
mòbil preparat de cara al cap
de setmana.

temperatures i gel
LOCALITAT

L’aigua del canal d’Aragó i Catalunya, partida en nombrosos trossos de gel en unes comportes.
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La Urbana de Lleida va senyalitzar trams de places i carrers gelats.

L’aigua gelada de la font davant la subdelegació a Lleida.

Bombers

Trànsit

ºC

Clot de la Llança

Agramunt

DGT

Bolca un camió
carregat de
porcs a Isona

Un contenidor es
crema al tirar-hi
cendres calentes

Volen obligar
els ‘riders’ a
portar guants

❘ isona ❘ Un camió que transportava porcs va bolcar ahir al matí a la C-1412b al seu pas per
Isona i Conca Dellà, al Pallars
Jussà. L’accident es va produir
a les 9.35 hores i fins al lloc
van acudir cinc dotacions dels
Bombers i patrulles dels Mossos
d’Esquadra.
El conductor va resultar il·lès.
L’empresa propietària d’animals va desplaçar un altre camió per traslladar els que van
sobreviure.

❘ agramunt ❘ Els Bombers van
sufocar la mitjanit d’ahir un
incendi de contenidors a l’avinguda Agustí Ros. L’origen del
foc van ser unes brases calentes que es van tirar dins d’un
contenidor.
Dimecres també es va produir un altre foc a la localitat
pel mateix motiu, per la qual
cosa ahir l’ajuntament va demanar als ciutadans que “no es
poden tirar les cendres que no
estiguin ben apagades”.

❘ madrid ❘ La Direcció General
del Trànsit estudia una reforma del Reglament de Circulació perquè, entre altres
mesures, obligar els repartidors, coneguts com a riders,
a utilitzar guants, així com
motoristes.
L’objectiu és dotar de més
seguretat els col·lectius vulnerables (motoristes, ciclistes
i vianants) dins del reglament,
que se sotmetrà ben aviat a informació pública.

L’accident es va produir ahir a les 9.35 hores.
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Enologia. Vins del celler Castell d’Encús, de
Talarn, a la ‘The Wine Advocate’.
Cine. El festival Animac tria les 50 millors
pel·lícules dels últims 25 anys.

internet llengua

‘Lérida’ o ‘Borjas’, a Google Maps

Polèmica per topònims castellanitzats en l’aplicació de geolocalització més popular || Fins i tot
hi apareixen noms de poblacions i municipis inventats com ‘Asentiú’ o ‘Benavent de Lérida’

La capital de la província: ‘Lérida’ en lloc de ‘Lleida’.

‘Borjas Blancas’, un altre error a l’aplicació.

‘Seo de Urgel’ i no ‘la Seu d’Urgell’.

‘Puebla de Segur’ en lloc de ‘la Pobla de Segur’.

Noms castellanitzats com ‘Grañena de las Garrigas’.

‘Granja de Escarpe’ en lloc de ‘la Granja d’Escarp’.

‘Vilanova de Meyá’, un altre dels errors.

‘Mollerusa’, ‘Ibars de Urgel’ o ‘Liñola’, al Pla d’Urgell.

Nom castellanitzat de Sant Martí de Maldà.

l. garcía

❘ lleida ❘ Lérida, Borjas Blancas,
Granja de Escarpe o Puebla de
Segur són alguns dels municipis
lleidatans el nom dels quals ha
castellanitzat l’aplicació geogràfica Google Maps. Una situació que ha causat polèmica
entre els usuaris de les xarxes
socials, que han tornat a exigir l’ús correcte dels noms dels
municipis, així com certa confusió. Aquesta es deu al fet que
aquesta traducció, forassenyada
en alguns casos, només succeeix quan l’usuari té configurada l’aplicació en castellà, ja que
si el català és l’idioma predeterminat, els noms apareixen
correctament.

Una polèmica que no és nova,
ja que fins i tot fa una dècada la
Pobla de Segur va sol·licitar a
Facebook i Wikipedia que posessin correctament el topònim i
deixessin d’anomenar el municipi Puebla de Segur, com encara
continua utilitzant Google Maps
en castellà i la mateixa Wikipedia (malgrat que amb una entrada sense cap tipus d’informació
amb el nom La Pobla de Segur).
Altres exemples que poden
veure’s en la configuració en
castellà són els noms castellanitzats, és a dir, acabats en “a”,
de Penellas, Almacellas o Masoteras, entre d’altres. També
s’han canviat tots els accents
que haurien d’anar oberts i apa-

reixen tancats, com en els casos
d’Alcarrás, Guimerá, Torá, Alfarrás o Estarás. També brillen
per la seua absència els articles
en municipis que sí que el porten com Solerás o Albí. Altres
topònims incorrectes que apareixen són Espluga Calva, Puig
Gros, Grañena de Las Garrigas, Vallbona de las Monjas o
San Lorenzo de Montgai, sense

idioma

Les incorreccions en els
topònims només apareixen
si es té configurada
l’aplicació en castellà

oblidar Seo de Urgel o Pobla de
Ciérvoles.
Així mateix, al traduir al castellà els municipis n’apareixen
alguns com Omells de Nagaya,
Vallbona de las Monjas, Mollerusa o Vilagrasa. També altres de totalment inventats com
Benavent de Lérida, al fer referència a Benavent de Segrià,
o Asentiú, amb referència a la
Sentiu de Sió.
Altres incorreccions detectades són Albatárrech o Nalech, així com Bohí i Mayals.
Malgrat que no és la primera
vegada que l’aplicació geogràfica no respecta els topònims
en català, els usuaris confien
en una rectificació.

les claus

Canvi d’errors

z Google Maps compta amb els
usuaris per poder fer verificacions i ressenyes dels llocs que
apareixen a l’aplicació. Es diuen
els Local Guides i aconsegueixen punts per la seua intervenció a la plataforma.

Configuració
z Per canviar l’idioma, l’usuari
ha d’anar a configuració de Google Maps. Més de 1.000 milions de persones usen aquesta
aplicació a nivell mundial per
ubicar-se i planejar rutes.
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gastronomia publicacions

salut

Vins lleidatans a la guia Parker

Avui comença
la Marató de
Donants de Sang

Catorze caldos de Castell d’Encús, a ‘The Wine Advocate’, una de les
publicacions més importants del món || La DO Priorat, la més ben valorada
castell d’encús

redacció

❘ talarn ❘ La guia The Wine Advocate, popularment coneguda
com a guia Parker, una de les
més importants a nivell mundial pel que fa a vins, n’ha inclòs
un total de catorze de la Denominació d’Origen Costers del
Segre i tots del celler de Talarn
Castell d’Encús, en l’informe
biennal sobre el vi català.
Concretament, els vins seleccionats són (amb una puntuació
màxima de 100): Ekam Essència 2018 (95 punts); Ekam 2019
(93); Taleia 2018 (93); Taleia Brisat 2018 (93); Jhana 2018 (93);
Taika 2014 (94); Majjan 2012
(96); Acusp 2018 (95); Thalarn
2016 (94); Thalarn 2017 (93);
Quest 2016 (94); Quest 2017
(94); Sakith Petit Verdot 2016
(94) i Sakith Sauvingon Blanc
2018 (94).
“Estem molt contents”, va
confessar l’enòleg i director del
Castell d’Encús, Raül Bobet, i
va afegir que “ja no tant per
les puntuacions, que són molt
bones, sinó per tenir any rere
any una quantitat tan alta dels

El Celler Castell d’Encús està ubicat a Talarn.

nostres vins en aquesta prestigiosa llista. Això ens dona una
millor projecció internacional i
molts ànims per continuar treballant i reivindicant-nos. Som
molt ambiciosos”.
Malgrat que la publicació no
inclou més vins de Costers del
Segre, per a Bobet suposa “un

reconeixement al treball que
s’està fent a tot Lleida, no només a nosaltres. Els cellers estem passant per moments molt
durs per culpa de la pandèmia i
tots estem treballant de valent
per superar aquesta situació”, va
indicar el responsable de Castell
d’Encús.

Clos Erasmus, Les
Manyes i L’Ermita,
millors caldos de
tot Catalunya
■ Tres vins de la Denominació d’Origen Priorat de
l’any 2018 es van emportar les puntuacions més
altes a Catalunya, amb 99
punts sobre 100. Es tracta del Clos Erasmus del
celler Clos i Terrasses de
Daphne Glorian, Les Manyes de la vinya Terroir al
Límit de Dominik Huber i
L’Ermita d’Álvaro Palacios. Així mateix, cinc vins
del Priorat (Clos Mogador
2018 de René Barbier, La
Coma d’en Romeu 2018
d’Ester Nin i Carles Ortiz, Les Manyes 2017 i Les
Tosses 2018 de Terroir al
Límit i el Montsant Espectacle 2018) van aconseguir 98 punts a The Wine
Advocate.

❘ Lleida ❘ Avui arranca la vuitena edició de la Marató de Donants de Sang que organitza
el Banc de Sang i Teixits als
principals hospitals catalans,
entre els quals es troba l’Arnau de Vilanova de Lleida.
Fins al 15 de gener, tot aquell
que hi vulgui participar ha de
reservar cita prèvia a través
del web www.donarsang.
gencat.cat.

solidaritat

Crisi als CET amb
empleats amb
trastorn mental
❘ barcelona ❘ El 77,6% dels
centres especials de treball
(CET) en els quals treballen
persones amb trastorn mental i discapacitat intel·lectual
van tancar el 2020 amb pèrdues a causa de la pandèmia,
segons un estudi de Dincat i
Ammfeina. Així, totes dos
entitats van sol·licitar més
ajuts econòmics a les administracions per pal·liar els
efectes d’aquesta crisi.

Do costers del segre, els nostres cellers

Carviresa, l’empenta de dos famíllies, recull
un llegat centenari a les valls del riu Corb
res o damajuanes de 60 litres.
Cerquem com s’expressa millor
cada vinya, quina és la varietat
que s’expressa millor en cada
elaboració”. Produeixen unes
180.000-200.000 ampolles, tot
i que si a l’envasat s’hi suma el
granell la producció ronda els
2-2,5 milions de litres. “Ara reprenem l’activitat de distribució a Catalunya, illes Balears i
Andorra i comencen a entrar en
l’exportació, en principi en països més propers”. I com a marca
innovadora, han pujat al tren de
la venda en línia. “Com a botiga
ha funcionat molt bé durant el
confinament”. També són elaboradors d’oli.

La gamma creix
■ Elaboren 13 referències de
vins i vermuts, emmarcades en
les línies Pocapena, Sot Neral,
Don Quien, Valerna, Tararot
i Lo Traguet de Sant Eloi. Ara
volen ampliar-les amb 3 referències més, com ara l’ancestral,
que tenen en projecte i dos vins
més. En essència, “anem buscant vins molt frescos, no gaire
estructurats, bastant joves, molt
afruitats, aromàtics”.

Agrobotigues a
Tàrrega i BCN
■ Els descendents de les famílies Secanell i Costa porten les regnes de Carviresa,
que disposa de dos agrobotigues, a Tàrrega i Barcelona,
“on no només poden trobar
els nostres vins, sinó totes les
referències DO Costers”.

FOTOS: drinkinmoderation

■ Recollint un llegat viticultor
que arrancava el 1870, amb la
venda de vi i vermut, emergeix
el celler targarí Carviresa, a la
subzona valls del riu Corb. Naixia el 1974, fruit de la fusió de
dos famílies viticultores de Tàrrega i una de Verdú. “Fins fa
cinc anys érem bàsicament elaboradors a granell. De fet, som
el segon celler de Lleida pel que
fa a volum de vi”, remarca Isidre
Ribalta. El salt qualitatiu arribava, però va tardar cinc anys, tot
reformulant el concepte. “Vam
apostar per envasar i produir
vins amb valor afegit. Vam rejovenir la plantilla, amb un nou
enòleg i tècnics, i també vam fer
una forta inversió per tal d’obrir
noves línies de mercat i accedir
a categoria prèmium”.
Per fer realitat el seu objectiu,
“disposem de 21 ha de vinya,
alhora que controlem 120 proveïdors, ja que elaborem tant
vins DO Costers com de la DO
Cava”. D’aquí que en una campanya normal arribin a collir

uns 6 milions de quilos de raïm.
A diferència d’altres cellers, “el
míldiu no ens ha afectat gaire.
En alguna petita zona, sí, però
ho hem controlat bastant bé”.
Treballen amb macabeu, parellada, garnatxa, ull de llebre,
syrah, petit verdot i cabernet
franc, si bé experimenten amb
noves varietats i tipus d’elaboració. A tall d’exemple, “ara estem
fent una prova amb un ancestral
rosat”. Paral·lelament, experimenten amb “barrica, àmfo-

Amb la col·laboració de:
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L’home bisó

l’ascensor

Casado, fora
d’horari

E

promès protegir-los i als funcionaris que
staríem d’acord que un polític
treballen al cor de la nostra República.
progressista dels Estats Units, a
És un assalt a l’imperi de la llei, un assalt
Europa no passaria de centrisal més sagrat dels esforços americans: la
ta moderat. Descoberta la sopa
gestió de la res publica. Permetin-me ser
d’all, analitzem què va dir el president
clar: les escenes de caos al cor del Capielecte, Joe Biden, hores després que una
munió de seguidors de Donald Trump
toli no reflecteixen els veritables EUA,
assaltés el Capitoli amb el resultat de
perquè no som així. El que estem veient
quatre persones mortes (mortes!), caés un grapat d’extremistes dedicats al
desordre. No és dissens, és desordre. És
torze ferits i cinquanta detinguts. “Això
caos, i frega la sedició”. Malgrat la cara
és un atac sense precedents que frega la
inexpressiva dels que es neguen a envesedició, i que ha d’acabar ara”. Recapillir i recorren al bòtox o al que sigui que
tulem. L’home bisó convertint Tejero en Esperàvem amb
s’injecten, la mirada i el to eren greus.
un dandy (Varón Dandy, per ser exactes,
però superant l’esperpent del “quieto ànsia el 2021, però
Biden va fer de president, com li pertoca,
todo el mundo”, “se sienten, coño”), suc- no augura res de
per abandonament de les seues funcions
d’un Trump (més) embogit encaparrat en
cedanis de Village’s People saquejant bo. Comença amb
la conspiració judeomaçònica de torn. En
un temple de la democràcia, artefactes
el seu cas, un frau electoral que ningú
explosius desactivats per la policia, trets, un esperpèntic
més ha vist. I no podies evitar pensar
atacs als mitjans de comunicació que se- assalt al Capitoli
que havies vist un 23-F en versió supreguien la protesta descontrolada, desenes
de parlamentaris refugiats al soterrani,
producció de Hollywood. I resulta que
escenes barroeres amb banderes racistes i no sé quan- aquella animalada, aquelles imatges per a la història,
tes coses més que em deixo, són fets que “freguen la ni en un país amb Associació del Rifle, cadenes persedició”. Seguint amb Biden, el que vam veure, atònits, pètues a dojo i penes de mort, es consideren sedició.
dimecres, no era, només, un assalt al Capitoli, sinó “als No se sap què hauria passat si haguessin pujat a sobre
representants del poble, als agents de policia que han d’un Patrol. Aquí et cauen nou anys de presó.

efe

El líder del PP espanyol, Pablo Casado,
va estar ahir a Gimenells per visitar explotacions agràries i
reunir-se amb el sector. Després de la trobada, va dinar en un
restaurant de Lleida
acompanyat del seu
seguici (els del PP de
Lleida se’n van anar a
casa seua). El problema és que agafava
l’AVE a Madrid a les
17 h i els restaurants
han de tancar a les
15.30 per les restriccions Covid. A l’hora
legal van tancar les
portes i ell va demanar quedar-se una
mica més pel fred
regnant. Va sortir ben
passades les 16 h.

Arbres a les
escombraries
Comprar un arbre de
Nadal de plàstic està
bé, si la finalitat és
guardar-lo uns anys,
però llançar-lo a la
brossa amb el preu
posat com vam veure
ahir sembla fútil. Això
sí, va durar al carrer
un minut.

la imatge
del dia

Pilar Cases
El municipi de Tremp,
que presideix, va iniciar ahir els tres dies
de dol pels morts de
Covid a la residència, reconeixement
a què ens unim.

Cristina Font
Aquesta graduada
en Dret i màster en
Estudis de Gènere
guanya el primer Maria Lois López amb
un estudi sobre menors i masclisme.

Carlos Lesmes
És el president del
Tribunal Suprem. La
justícia belga dubta
de la seua imparcialitat per jutjar Lluís
Puig i torna a negar-ne l’extradició.

Victòria de Biden,
Trump embogit
Joe Biden va salvar
l’últim escull per fer-se
càrrec de la presidència
dels Estats Units amb
la certificació de la seua victòria al Congrés i
després del vergonyós
assalt dels seguidors de
Trump al Capitoli, que es
va saldar amb 4 morts.

Donald Trump
Indigne comiat del
president dels EUA
amb un assalt al Capitoli que va ser encoratjat pel mateix mandatari nord-americà. Lamentable.

