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CORONA VIRUS COMARQUES 

EI ~Jussà recorda les seues víctimes 
t 

L'Epicentre. d~ Tremp acull un acte institucional de dol pels traspassàts per la Covid a la comarca li 
El al~ - ldes reconeixen el treball dels professionals sanitaris i d'empleats de les residències 

Imatge dels representants institucionals que van participar en l'homenatge a les víctimes del Jussà. L'acte va comptar amb una interpretació musical de Lluís Roy. 

X.R./ REDACCIÓ cia Fiella de Tremp a finals de 
l'any passat, amb 61 víctimes 
(vegeu el desglossament). 

En relació amb aquesta úl
tima, van assenyalar que "les 
institucions locals no som indi
ferents als fets ocorreguts i en 
farem un seguiment transparent 
i rigorós". 

En la declaració, també van 

assenyalar que "la reacció de la 
societat pallaresa ha estat ad
mirable i exemple de respon
sabilitat, esforç i unitat, des de 
les persones més exposades en 
la lluita contra el virus com el 
personal sanitari fins a les em
preses i professionals que han 
garantit el funcionament dels 
serveis públics essencials". 

De la mateixa manera, tam
bé van voler reconèixer el tre
ball dels professionals de les 
residències. 

Així mateix, van fer una crida 
que la ciutadania "no abaixi la 
guàrdia i continuï complint les 
mesures i les recomanacions de 
les autoritats sanitàries". 

El president del consell i al-

I TREMP I El Pallars Jussà va ho
menatjar ahir les víctimes de la 
pandèmia a la comarca en un 
acte institucional de dol a l'Epi
centre de Tremp. En una decla
ració institucional, els alcaldes 
i alcaldesses van mostrar la se
ua "profunda tristesa" per les 
persones que han mort, pel do
lor i sofriment de les que estan 
lluitant per superar la malaltia 
i, sobretot, per les famílies que 
han perdut éssers estimats en 
condicions especialment difícils 
i de solitud. 

CENTRES PER A LA TERCERA EDAT 

Van remarcar que "la soci
etat pallaresa està commocio
nada per la repercussió que la 
Covid està tenint a la comarca, 
especialment per la incidència 
entre la nostra gent gran", i van 
recordar els dos brots que hi ha 
hagut en geriàtrics del Jussà: a 
la primavera al Centre Geriàtric 
del Pirineu de la Pobla, amb una 
desena de morts, i a la residèn-

La residència de Tremp continuarà intervinguda 
• La residència Fiella de 
Tremp seguirà intervinguda 
almenys 15 dies més, fins a 
principis de febrer, van con
firmar ahir fonts de la con
selleria de Salut. D'aquesta 
manera, la seua gestió con
tinuarà en mans de Sant Jo
an de Déu-Terres de Lleida, 

després que Gestió de Serveis 
Sanitaris (GSS) donés per 
acabada la gestió de l'emer
gència sanitària al geriàtric a 
començaments d'aquest mes. 
Aquesta residència porta in
tervinguda des del passat 28 
de novembre. El brot al geri
àtric de Tremp va causar 61 

Les defuncions al geriàtric de 
Solsona s'eleven ja a 24 
Tanquen el centre de dia de Vielha pel positiu d'un usuari 

X.R. / REDACCIÓ 
1 LLEIDA I Dos morts més pel brot 
de Covid a la residència per a 
la tercera edat de Solsona ele
ven el nombre de víctimes a 24. 
L'ajuntament, el consell del Sol
sonès i la Fundació Pere Màrtir 
Colomés van explicar que en
tre dilluns i ahir un total de 21 
usua ris han tornat a les seues 
habitacions després de superar 
la quarantena. Actualment, el 
centre acull44 residents i 19 es 

troben en una residència d'Igua
lada , a l'àrea sociosanitària 
Centre Sanitari del Solsonès o 
bé als seus domicilis. 
-val a recordar que la resi
dència Fiella de Tremp va ser 
intervinguda per la conselleria 
de Salut a finals de novembre, 
quan hi havia ja una desena de 
defuncions. 

D'altra banda, el Conselh Ge
nerau d'Aran va informar ahir 
que el centre de dia de la resi-

dència Sant Antoni de Vielha 
està tancat des de dimarts des
prés que un dels usuaris donés 
positiu. Fonts del Conselh van 
explicar que s'han fet PCR a la 
resta d'usuaris i els tests es re
petiran demà divendres. 

En un altre ordre, a la resi
dència de gent gran de Bellvís 
s'ha c;letectat un sol cas de co
ronavirus. Segons fonts de la 
residència, aquesta persona no 
presenta símptomes i es troba 

morts i es van encomanar la 
pràctica totalitat dels usuaris. 
Per això, la Fiscalia va obrir 
diligències per 61 p¡;esumptes 
delictes d'homicidi per impru
dència. També investiga un 
suposat delicte contra els tre
balladors pels contagis de 42 
dels 65 empleats. 

aïllada. Aquest positiu es va de
tectar en un cribratge que es va 
dur a terme la setmana passada 
i la resta d'ancians van donar 
negatiu. 

A part de les de Bellvís i Mal
dà, hi ha quatre residències de 
les regions sanitàries de Lleida 
i del Pirineu que tenen brots i 
estan classificades com a roges 
(vegeu SEGRE d'ahir). En aquest 
sentit, la conselleria de Salut ja 
considera que en un geriàtric hi 
ha un brot quan es detecta un 
sol positiu. 

Un total de 80 dels 87 cen
tres per a la tercera edat de les 
dos regions sanitàries no tenen 
casos actius i són verds i el de 
Puigcerdà és taronja (amb posi
tius, però sota control, i el cen
tre està sectoritzat), segons les 
últimes dades de Salut. 

calde de Castell de Mur, Josep 
Maria Mullo!, i la primera edil 
de Tremp, Pilar Cases, van ser 
els encarregats de llegir la de
claració institucional. 

També hi van acudir els al
caldes de la comarca; la delega
da de la Generalitat al Pirineu, 
Rosa Amorós; els dos vicepre
sidents del consell, Antoni Flo
res i Martí Cardona; el líder 
de l'oposició al consell, Jaume 
Catalan; i representants de les 
tres residències de la comarca: 
Nostra Senyora de Ribera i Cen
tre Geriàtric del Pirineu de la 
Pobla i la Fiella de Tremp. Per 
part d'aquesta última, hi van 
participar membres de l'actual 
direcció, de Sant Joan de Déu. 

A més, l'acte va comptar amb 
una interpretació musical per 
part de Lluís Roy, de l'escola de 
música de Tremp, i l'homenat
ge va acabar amb un minut de 
silenci dedicat a les víctimes de 
la Covid. 

LES CLAUS 

Solsona 
I Les víctimes pel brot a la re
sidència de Solsona són ja 24 
al sumar dos morts des de di
marts a la tarda. 

Vielha 
I El centre de dia de la residèn
cia de Vielha està tancat des
prés que un usuari hagi donat 
positiu. També hi ha un ancià 
positiu al geriàtric de la capital 
aranesa. 

Vuitanta centres sense casos 
I Vuitanta de les 87 residències 
de les regions sanitàries de Llei
da i del Pirineu no tenen casos 
de Covid i són verds. 
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ELECCIONS PARl.AMENT 

QUatrè ajuntaments, obl_igats a 
retirar cartells a favor dels presos 
A la Paeria de Lleida i els consistoris de Torrefarrera, Alcarràs i Almatret després de 
denúncies de Cs i Vox li La Diputacio va cobrir la seua al convocar-se les eleccions 

Pancarta tapada a la Diputació i una contra la violència masclista. 

R.R. 
1 LLEIDA I La Paeria de Lleida i els 
ajuntaments d'Alcarràs, Torre
farrera i Almatret estan obligats 
a retirar dels seus edificis pan
cartes que reclamen la llibertat 
dels presos i exiliats del procés. 
Resolucions de la junta electoral 
de zona de Lleida els van donar 
ahir 48 hores per fer-ho, arran 
de recursos que va presentar Cs 
al considerar que són "símbols 
partidistes". Com ha succeït en 
comicis anteriors, podran tornar 
a desplegar-les una vegada aca
bin les eleccions al Parlament. 

Un d'aquests requeriments 
exigeix a la Diputació retirar la 
seua pancarta en favor dels pre
sos. La corporació P.rovincial va 
explicar que està coberta amb 
una lona des que es van convo-

MUNICIPIS 

La Pobla de Segur 
millora l'entorn 
de l'estació 

car les eleccions al Parlament, 
per la qual cosa consideren que 
compleixen la normativa. Fonts 
de la Diputació van apuntar que 
ho van fer així per evitar que 
alguns partits "instrumentalit
zessin" la institució amb recur
sos durant la campanya elec
toral. Tapar el text en lloc de 
retirar-lo va ser la solució que 
es va adoptar en les passades 
eleccions generals. La Paeria va 
afirmar que retirarà "dins del 

TERMINI DE 48 HORES 

La junta electoral ha donat 
als denunciats un termini 
de 48 hores per retirar els 
símbols, que expira avui 

ITMAR FABREGAT 

Pancarta que la Paeria ha de retirar fins després de les e leccio"s. 

termini" la pancarta en favor 
dels presos i el llaç groc de les 
seues façanes. Torrefarrera va 
retirar ahir mateix una pancarta 
i una estelada, després de rebre 
el requeriment de la junta elec
toral. Alcarràs preveu retirar la 
seua pancarta avui i, a Alma
tret, el govern local va encarre
gar a l'agutzil municipal retirar 
la seua juntament amb elements 
de decoració nadalenca. 

Vot per correu 
D'altra banda, ajuntaments 

han emès missatges per infor
mar els veïns sobre com sol·li
citar el vot per correu. Alguns 
consistoris, com el d'Àger, re
comanen fer servir aquesta mo
dalitat de sufragi per seguretat 
davant de la pandèmia. 

LES CLAUS 

Símbols "partidistes" 
I La junta electoral central ha 
establert en els últims anys que 
l'estelada, el llaç groc i consig
nes en favor dels presos i exili
ats del procés són símbols "par
tidistes" i els veta en edificis 
públics i en les proximitats de 
centres de votació en períodes 
electorals. 

Terminis electorals 
I Al suspendre's l'ajornament 
de les eleccions, el14 de febrer 
torna a ser ara•per ara la data 
de votació i s'ha reprès la pro
clamació de llistes, prevista per 
divendres. 

POLÈMICA 

Patrulles contra 
immigrants a 
la frontera 
1 VIELHA 1 Activistes d'extrema 
dreta del col·lectiu Généra
tion Identitaire es van des
plaçar dimarts al Coth deth 
Portilhon, a la frontera de 
França amb Aran i tancat 
per amenaça terrorista des 
de principis de mes, per fer 
"patrulles antiimmigrants", 
segons van informar diversos 
mitjans francesos. Càrrecs 
electes locals del país veí van 
denunciar l'acció i van dema
nar a la prefactura d'Occità
nia "d'acabar en ferm i sen
se dilacions amb aquest cop 
d'estat contrari als valors de 
la República". 

Demanen un estudi 
de mobilitat a Fraga 
I FRAGA I El grup municipal del 
PSOE a Fraga ha demanat a 
l'ajuntament un estudi de 
mobilitat del centre abans 
d'aprovar la remodelació 
del Cegonyer. Considera que 
s'ha d'estudiar la reordenació 
del trànsit després de conver
tir en zona de vianants el vial 
sud de la plaça Espanya i del 
passeig Barrón. 

Vielha renova els llums 
del Palai d'Espòrts 
I VIELHA I L'ajuntament de Viel
ha ha adjudicat la renovació 
de la il-luminació del Palaí 
d'Espòrts per instaHar un 
sistema de llums led i reduir 
el consum energètic durant el 
seu ús. El complex té 32 cam
panes industrials i 7 tenen 
les bombetes foses. Costarà 
13.499,70 euros. 

I LA POBLA DE SEGUR I El president de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Cat~lunya, Ricard Font, va 
visitar ahir les obres de millora 
de l'entorn de l'estació de la Po
bla. Font va recordar que a l'eÇ"" 
tíu la línia de tren ja disposarà 
d'un tercer comboi. En aquesta 
zona, l'ajuntament ha habilitat 
un espai de pàrquing i el moll 
de la Pobla per posar de relleu 
el patrimoni ferroviari. També 
s'hi preveu ubicar el futur Mu-
seu dels Raiers. Font (esq.) i l'alcalde de la Pobla, Marc Baró (seg. dreta), ahir. 

"La Segarra ja ha pagat la seua quota de renovables" • La CUP 
va assegurar ahir que la Segarra ja ha pagat la seua quota d'ener
gies renovables i que els 12 parcs eòlics nous "només serviran 
per fomentar l'especulació de les grans empreses". 
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Arròs amb peix 
tJ. a~y des. que vam sentir les pri- gran del món. Altres collegues seus que 
meres notícies, encara con f u- havien denunciat les opaques pràctiques 
ses, sense prestar-hi gaire aten- governamentals per abordar la Covid a 
ció, d'una misteriosa epidèmia a la zona zero de l'actual pandèmia plane-

la Xina, rebudes amb la confiança que es tària es troben també entre reixes o han 
tractés d'un de tants episodis bacteriolò- desaparegut de forma sospitosa. 
gics anteriors d'origen exòtic, que limita- Vull dir amb tot això que el paper del 
ri en el~~eus efectes als països orientals periodisme, tant escrit com audiovisual, 
o africans de costum i no traspassarien continua sent de màxima importància 
tampoc al nostre occident confortable, en una societat com la nostra, en què els 
benestant i segur, a prova de plagues. avenços tecnològics no ens aproximen 
Però aquest cop no va ser així i el virus a la veritat, sinó sovint al contrari. Per 
sorgit d'una cova de muricecs prop de El paper del aquest motiu he lamentat -tot i que me 
Wuhan al cap d'uns pocs mesos s'havia · d · n'alegro per ell, que sens dubte es mereix 
ja fet present entre nosaltres, amb les peno z.sme, el descans, després de quasi quatre dè-
conseqüències sanitàries, econòmiques tant escrit com cades al peu del canó- que ja no puguem 
i socials massa conegudes de tothom. audiovisual, comptar en aquest diari amb la direcció 

El27 de desembre, un tribunal de Xan- executiva i els articles de l'amic Juan 
gai condemnava a quatre anys de presó la continua sent de Cal, jubilat per cap d'any. Encara, quan 
periodista Zhang Zhan, de 37 anys, sota màxima importànCia l'obro cada matí, trobo a faltar la seva 
l'acusació formal de "difondre mentides, Peixera, que no em perdia mai. Haurà 
provocar aldarulls i buscar problemes", ........ · .................................. · · ..... .. ......... sigut un nom fonamental a la història de 
en realitat per haver informat sobre la gestió mèdica i la premsa lleidatana. Sempre li deurem el SEGRE en 
comunicativa del brot inicial de coronavirus a càrrec català i que hagués apostat pels jovencells de la colla 
de les autoritats de Pequín. No és ni serà l'única vícti- del Bot de Pernes. Per mi va representar una oportu
ma de la falta de llibertat d'expressió en un país que de ni tat que impulsaria la meva vocació d'escriptor i una 
tant en tant convé recordar que és no només el princi- relació contínua amb els lectors que fa ja 33 anys que 
pal consumidor d'arròs, sinó també la dictadura més dura. Espero haver-la aprofitat, Juan. Gràcies. 
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Argimon: 
11NO he fet els 
·deures avui" 

Des del seu nomena
ment com a secretari 
de Salut Pública, Jo
sep Maria Argimon 
ha portat un nou aire 
a les informacions 
sobre la pandèmia 
que es poden donar 
amb bon humor. La 
nostra companya 

·Maria Marquès li va 
preguntar ahir en la 
roda de premsa te
lemàtica pel risc de 
noves soques i Argi
mon li va confessar 
que sempre es mira 
les dades de Lleida 
perquè sap que cada 
dia l'hi preguntarà, 
però ahir no havia 
mirat aquest tema 
encara que li sem
blava que no hi havia 
constància de casos a 
Lleida. I per rematar 
la conversa, Argimon 
va dir a la nostra 
companya: "Vostè, 
senyora Marquès, 
ha fet bé els deures, 
però jo avui no els he 
fet." Llàstima que no 
trobem interlocutors 
tan cordials i alhora 
tan eficaços en altres 
departaments. 

la imatge 
del r-11 ~ 
Biden: 11Guanya 
la democràcia" 
El ja nou president dels 
EUA, Joe Bid en, es va fe
licitar ahir en el seu pri
mer discurs després de 
jurar el càrrec, a la foto, 
q¡.¡e finalment la demo
cràcia s'hagi imposat a 
les mentides de Donald 
Trump, que no va assistir 
al relleu a la Casa Blanca. 

l'ascensor 

o 
Josep M. Mullol 
President del consell 
del Jussà, que amb 
l'alcaldessa de Tremp, 
Pilar Cases, va llegir 
el manifest de l'home
natge de la comarca a 
la víctimes de Covid . 

o 
Mateu Mòdol 
Compleix 100 anys 
l'únic supervivent 
de la plantilla de la 
UE Lleida que va as
cendir per primera 
vegada a Primera 
el1950. Felicitats! 

o 
Joe Biden 
És des d'ahir el 46 
president dels EUA, 
que té al davant el 
gran repte de recom
pondre la societat 
nord-americana, di
vidida per Trump. 

Manuel Villegas 
Conseller de Salut de 
Múrcia. El president 

, autonòmic l'ha fet di
mitir al vacunar-se, 
amb la seua dona i el 
seu equip, sense que 
li correspongués. 
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