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Quatre baixes al Barça per Covid, que 
comença a causar estralls a les lligues 
de futbol i bàsquet espanyoles 
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Les innocentades es mantenen, 
especialment a les xarxes, i Tremp 
.continua amb l'Aixecada del Ninot 

La Paeria paralitza el pla 
de Torre Salses al declarar 
caducats tràmits del2019 
Gestió li La junta de 
govern preveu frenar 
avui la tramitació 
dels accessos a aquest 
parc comercial 

~ I Lleida 
ciutat compta amb 
102 supermercats que 
sumen 52.099 metres 
quadrats de venda 

L'equip de govern d'ERC i construcció del vial d'accés, 
JxCat a la Paeria paralitzarà ja que preveu declarar avui 
de facto el pla de la zona co- caducats els expedients apro
mercial de 55.000 metres qua- vats pel ple el maig del 2019 
drats a Torre Salses, entre la -etapa final de l'anterior go
Bordeta i Magraners, cosa que vern socialista- que facilitava 
farà inviable a curt termini la l'ocupació de terrenys. 
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Sanitat i les 
comunitats 
debaten escurçar 
les quarantenes 
a només cinc dies 
Rècord de contagis, amb 
1.100 positius més 

El ministeri de Sanitat i les co
munitats autònomes preveuen 
debatre avui escurçar les qua
rantenes de 10 a 5 dies davant 
de l'onada de contagis per la va
riant òmicron i amb l'objectiu de 
no paralitzar l'economia. Salut 
va confirmar ahir 1.112 casos 
més a Lleida, que corresponen 
als últims dies, tot un rècord. 

LLEIDA I 7 

JORDI ECHEVARRIA 

Un 1Scalextric' supleix el vell 
peatge de I'AP-2 a Lleida 

Amb sol i gairebé a 19 graus • La ciutat de Lleida va viure ahir un notable augment de temperatures 
i va arribar als 18,8° després de gairebé dos setmanes de boira intensa i registres gèlids. Avui els 
termòmetres pujaran encara més, tot i que la boira pot tornar per Cap d'Any. 
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Carrils habilitats amb cons en tots dos 
sentits i límit de velocitat a 40 km/h 

Mor un condudor 
de 67 anys en un 
accident a Llavorsí 
El cotxe de la víctima, 
un home de les Balears, 
va sortir de la via 
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El PSC negocia amb 
la resta de l'oposició 
una possible censura 
De moment, els quatre 
edils no adscrits no ho 
veuen amb mals ulls 
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LLEIDA La demanda de l'Avant a Lleida cau Aïllats dos mòduls de la presó 
al40o/o de la d'abans de la pandèmia. Ponent per un brot de Covid-1 9. 
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CORONA VIRUS SITUACIÓ ACTUAL 

L'explosió de contagis continua i 
Salut en notifica 1.100 més a Lleida 
Catorze morts més en els últims dies, dos dels quals d'entre 60 i 69 anys I Els CAP 
"'a a v G e ... CoVI 1 P... es 3.500 

X. RODRIGUEZ I AGÈNCIES 
I LLEIDA I L'explosió de contagis 
de coronavirus continua a l'al
ça i ahir la conselleria de Salut 
va confirmar 1.112 casos més 
a Lleida, que corresponen als 
últims dies. Només dilluns se'n 
van detectar 611 a la regió sa
nitària del pla, la xifra més alta 
des que va començar la pan
dèmia. No obstant, encara són 
dades incompletes i es podrien 
incorporar més positius en els 
pròxims dies. Així mateix, la 
conselleria va notificar cator
ze víctimes mortals més al pla 
en els últims dies, que eleven el 
total de defuncions a tota la de
marcació a 914. Entre el dia 20 
i dilluns van perdre la vida dos 
persones d'entre 60 i 69 anys, 
segons l'Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Cata
lunya (AQuAS). 

Els hospitals de Lleida comp
ten amb 106 persones ingres
sades per coronavirus (3 més), 
de les quals 23 són a l'U CI (una 
més). Per la seua part, l'Espitau 
de Vielha ha reobert la planta 
Covid per l'ingrés d'una terce
ra persona a causa del virus. El 
Conselh Generau va confirmar 
70 contagis més a Aran. A Cata
lunya hi ha 404 hospitalitzats a 
les unitats de crítics (S més). Per. 
la seua part, els CAP catalans 
van registrar 60.000 visites per 
Covid dilluns, un 25 per cent 
més que al pic de la cinquena 
onada. 

Els centres de la regió sa
nitària de Lleida van atendre 
3.466 visites, el cinquè registre 
més elevat i que només superen 
quatre dies del juliol del 2020, 
en ple rebrot al Segrià. Salut va 
demanar dilluns que les perso
nes que donessin positiu en un 
test d'antígens d'automostra no 
vagin al CAP a repetir la prova 
(vegeu SEGRE d'ahir). 

Sense por als botellons 
D'altra banda, municipis limí

trofs amb les ciutats amb toc de 
queda (que són Lleida, Tàrrega, 
Balaguer, Mollerussa i la Seu) 
van assegurar que no esperen 
que hi hagi botellons de veïns 
d'aquestes localitats per la nit de 
Cap d'Any i van assenyalar que 
el fred podria dissuadir-los. En 
algunes poblacions com Alpicat, 
fonts municipals van manifestar 
una "certa preocupació", encara 
que van assenyalar que és "una 
incògnita", i Vilagrassa confia 
que "els Mossos reaccionaran 
ràpidament si es dona el cas". 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

DEFUNCIONS CASOS COll FIRMATS AMB PC 'l I I 
3.322 

INGRESSOS HOSPITALARIS I I 
96 

2.319 83 84 

1.688 
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18/12.24/12 1.703 1.961 1,34 1.46 741.44 818,82 
11/12-17/12 1.272 1.381 1.41 1.47 529,91 506.41 
04/12 -1 0/12 794 987 1,15 1.42 375,58 422,25 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 
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VACoJNAb r'RimERA I % PCR/TA POSITIVES 
DOSI 

• • . -
3.372 797 13,39 14,32 

3.298 1.062 11.75 11,33 

967 200 11,21 13.40 
font Departament de Salut 

(2) 934segons l'estadística d'AQuAS 
(3) %de pauta completa dels majors de 12 anys 

MÓN 

CASOS CASOS 1.232.629 CASOS • J/..297 CASOS Lu • 08.167 
MORTS (2) MORTS 24.484 MORTS 89 'AORTS 5.409.758 
IMMUNITZATS IMMUNITZATS 76,2% _IM_M_U_NI_TZ_AT_S _ _::8:..:9:.L;, ~ IMMUNITZATS 49,01% 

Sanitat i autonomies debaten 
escurçar les quarantenes a 5 dies 
I MADRID I El ministeri de Sanitat 
i les comunitats autònomes 
preveuen debatre avui escur
çar les quarantenes de deu a 
cinc dies davant de l'onada de 
contagis per la variant òmi
cron. Madrid va defensar ahir 
que seria "raonable" avançar 
en aquesta direcció, Andalu
sia també va obrir la porta a 
la mesura i Castella i Lleó va 
defensar valorar-la en el marc 
del Consell lnterterritorial de 
Salut, que es reunirà avui. 

Per la seua part, fonts del 
ministeri de Sanitat van ex
plicar que la mesura s'abor
darà a la trobada d'avui si els 
consellers del ram traslladen 
la proposta, encara que van 
remarcar que la qüestió no es
tà a l'ordre del dia. Si s'aprova 
aquesta proposta, suposaria 
fer un pas més en la direcció 
que la Comissió de Salut Pú
blica va prendre la setmana 
passada amb l'eliminació de 
les quarantenes per als con-

Imatge d'ahir del punt de vacunació de Lleida ciutat. 

tactes estrets dels infectats 
per la variant òmicron que 
estiguin vacunats amb les 
dos dosis. 

Per la seua banda, els E~
tats Units van anunciar ahir 
la reducció de deu a cinc els 
dies d'aïllament necessaris 

per als infectats que siguin 
asimptomàtics. Grècia tam
bé ha adoptat aquesta mesura, 
en vista de l'explosió de casos 
d'òmicron que amen acen de 
paralitzar el funcionament del 
país. Itàlia estudia implantar 
la reducció d'aïllaments. 

A'1llada una planta 
de la residència 
de Tremp per un 
treballador infectat 
• Els usuaris d'una de les 
plantes de la residència Fi
ella de Tremp estan aïllats 
després que un treballa
dor d'aquest geriàtric hagi 
donat positiu en corona vi
rus. Així ho van assegurar 
ahir fonts pròximes, que 
van afegir que s'han fet 
tests a les persones grans 
i tots han donat negatiu. 
En aquesta residència es 
va registrar a finals de 
l'any passat un brot de 
Covid en el qual van mo
rir 61 usuaris. El centre 
va ser intervingut per la 
Generalitat i està en mans 
de Sant Joan de Déu_ La 
Fiscalia de Lleida, per la 
seua part, va obrir d'ofici 
diligències d'investigació 
penal per 61 presumptes 
delictes d'homicidi per 
imprudència . 

LES CLAUS 

Detecten contagis amb 
delta i òmicron alhora 
• Espanya ha constatat els pri
mers casos de contagis amb les 
variants delta i òmicron alhora. 
Segons va avançar ahir El Perió
dico, aquesta situació s'ha do
nat especialment a les provínci
es del nord de l'Estat. Això ja va 
passar amb les soques gamma 
i delta. 

Aposta per reobrir les 
universitats el dia 10 
• La Generalitat aposta per re
obrir "amb normalitat" les uni
versitats el10 de gener després 
de les vacances. El 17 de gener 
es fa rà una reunió de segui
ment per veure quina és l'evo
lució de la pandèmia i prendre 
les mesures necessàries. 

Trilla veu viables les 
cavalcades dels Reis 
• El cap d'epidemiolog ia de 
l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, 
va explicar ahir que les cavalca
des de Reis s'han de poder fer 
amb certa normalitat mentre es 
mantinguin una sèrie de m!!SU
res preventives. Va demanar a la 
poblaC-ió que no s'amuntegui, 
que porti la mascareta i que no 
socialitzi excessivament. "Si no 
canvia dràsticament la situació, 
es poden portar a terme", va as
segurar a Catalunya Ràdio. Va 
apuntar que es pot mantenir el 
dia 10 per a la tornada a l'escola 
i va admetre que seria una bo
na mesura fer tests d'antígens 
el primer dia. -
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TURISME CAMPANYA MARCADA PER LA PANDÈMIA 

La· cancel·lació de reserves arriba· al 
30% però la demanda és superior 
El turisme calcula que l'ocupació oscil·larà entre el80% i 90% per Cap d'Any 
E. FARNELL 
! LLEIDA I Les canceHacions de re
serves en allotjaments turístics 
de Lleida durant aquestes fes
tes arriben al 30% encara que 
aquestes es cobreixen per l'ele
vada demanda de turistes, que 
és més alta que l'oferta en sec
tors com el turisme rural i que 
omple la majoria de vacants. Les 
restriccions imposades per la 
Generalitat per frenar l'augment 
de contagis, que limita l'afora
ment en cases rurals a un mà
xim de 10 persones i al SO% els 
aforaments en la restauració, 
així com l'explosió de positius, 
han provocat la majoria de les 
anuHacions, "encara que ca
da dia veiem corn se supleixen 
amb noves reserves de persones 
que no havien aconseguit plaça 
abans de Nadal", va explicar el 
president de la Federació d'Hos
taleria a Lleida, Josep Castellar
nau. Va estimar que l'ocupació 
dels allotjaments del Pirineu 
osciUarà entre el 80 i 90% des 
de demà i fins diumenge, dia 
2 de gener. "Fins i tot pot ser 
més alta als allotjaments que 
estan a peu de pistes fins al dia 
de Reis", va dir. 

L'estació de BolTaüll, un dels principals reclams turrstics d'aquest hivern a l'Alta Ribagorça. 

A les cases de turisme rural 
de Lleida les noves reserves 
també cobreixen les canceHa
cions, i l'ocupació osciHarà per 
Cap d'Any entre el 90 i ellOO%. 
El president de la Federació de 
Thrisme Rural, Jaume Ramon, 
va assegurar que la demanda en 
els dos últims dies és molt alta i 

POLÍTICA PLENS 

molts turistes truquen a última 
hora per reservar cases de deu 
places. Va assegurar que l'ocu
pació "estarà gairebé completa 
fins a Reis". Quant a bungalous 
i càmpings, el portaveu, Cel 
Feliu, va indicar que l'ocupació 
vorejarà el100%. "Les cancel
lacions que no es cobriran serà 
perquè no hi haurà temps ja que 
totes les anuHacions se suplei
xen gairebé immediatament i 
els bungalous estaran plens", 
va assegurar. 

El pressupost del Jussà 
per al 2022 destina 4,35 
milions a inversions 
!TREMP I El ple del consell del Jus
sà va aprovar ahir el pressupost 
del2022, que ascendeix a 14,2 
milions i en preveu 4,35 per a 
inversions. El vicepresident, 
Toni Millet, va explicar que 
es mantenen com la corpora
ció comarcal que més diners 
inverteix per habitant. Entre 
les actuacions previstes desta
quen les destinades al foment 
del reciclatge i a les millores 
en la gestió de residus finança
des entre l'Agència de Residus 
de Catalunya i els fons Next 
Generation, amb els quals 
també es planteja una acció 
per revitalitzar els eixos co
mercials per valor de 611.000 
euros. També preveuen una 
partida de 315.000 euros per 
a millores d'eficiència energè
tica a l'Epicentre o la seu del 

consell. Aquesta inclou obres 
per adequar un nou espai per 
a l'atenció ciutadana a la Po
bla. Durant el ple es va fer un 
minut de silenci en homenatge 
a Francesc Borrell, alcalde de 
Salàs de Pallars, que va morir 
a finals de novembre. 

AGBS de Talarn 
D'altra banda, la CUP ha 

presentat una proposta de re
solució al Parlament en la qual 
insta la Generalitat a iniciar 
els tràmits perquè l'Acadèmia 
General Bàsica de Suboficials 
(AGBS) de Talarn passi a tenir 
usos civils. La formació es va 
reunir ahir a Tremp amb re
presentants del moviment an
timilitarista per establir pro
postes per a les instaHacions 
del'AGBS. 

Els allotjaments, menys 
castigats que la restauració 
• Els allotjaments turístics de 
les comarques del Pirineu de 
Lleida estaran gairebé plens 
durant el cap de setmana de 
Cap d'Any i no patiran tant 
les restriccions decretades 
per frenar els contagis com el 
sector de la restauració, que 
ha de limitar els aforaments 

dels establiments al 50%. 
El president de la Federació 
d'Hostaleria a Lleida, Josep 
Castellarnau, va apuntar que 
malgrat les restriccions els 
sopars de grups s'adapten als 
aforaments i no hi ha tantes 
canceHacions com hi ha ha
gut per Nadal. 

EMPRENEDORIA NEGOCIS 

La papereria de Bellcaire que ha adquirit una nova empresària. 

Bellcaire conservarà una papereria 
gràcies al programa Reempresa 
I BELLCAIRE D'URGELL ! El programa 
Reempresa de GlobaLleida ha 
garantit la continuïtat d'una 
papereria a Bellcaire d'Urgell 
que evita que els veïns s'hagin 
de desplaçar a localitats més 
grans per adquirir productes 
de papereria, copisteria o pa-

rament de la llar, entre d'altres. 
El programa ha ajudat una em
prenedora del Jussà a. conèixer 
la disponibilitat d'un negoci en 
traspàs a la Noguera i afrontar 
el procés de compravenda, amb 
la qual cosa s'ha evitat el tan
cament del comerç. 
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La CUP al·lega 
contra la MAT 
del Segrià 
I LLEIDA I La CUP ha presen
tat al·legacions contra la lí
nia de molt alta tensió que 
planteja el grup Forestalia 
entre el Baix Cinca i Barce
lona i que transcorre per ca
torze municipis del Segrià i 
les Garrigues. Aquest és el 
quart projecte d'aquestes ca
racterístiques al qual s'oposa 
aquesta formació. 

Van assegurar que inicia
tives corn aquesta "no se
gueixen els principis per a 
una veritable transició ener
gètica i incompleixen molts 
dels preceptes aprovats a la 
llei de canvi climàtic". Per 
la seua banda, ajuntaments i 
Generalitat han fet un front 
comú contra aquest projecte. 

EQUIPAMENTS 

Tàrrega millora 
el centre 
d'entitats 
I TÀRREGA I L'ajuntament de 
Tàrrega du a terme millo
res al centre d'entitats, com 
pintar els espais comuns 
d'aquest edifici. L'àrea de 
Participació, que gestiona 
aquest equipament, ha des
tinat 2.000 euros a aquestes 
actuacions. 

Recentment, també s'ha 
substituït la iHuminació del 
primer pis. El centre, ubicat 
a l'antiga seu de Correus a 
Tàrrega, és una infraestruc
tura que el consistori posa 
gratuïtament a disposició 
de les associacions i enti
tats que duen a terme ac
tivitats culturals, socials o 
participatives. 

MUNICIPIS 

Corbins Qbre la 
borsa de treball 
de la guarderia 
I CORBINS I L'ajuntament de 
Corbins ha obert una borsa 
de treball de mestres per a 
l'escola bressol del municipi, 
que servirà per cobrir bai
xes del personal o possibles 
vacants. Es tracta, segons 
estableixen les bases, d'un 
lloc de treball temporal com 
a interí, en horari de matí i 
tarda. Les persones que hi 
estiguin interessades hauran 
de tenir la titulació de mes
tre especialista en educació 
infantil o un títol equiva
lent, entre altres requisits, 
i el termini per presentar la 
documentació al registre del 
consistori acaba el pròxim 3 
de gener. 
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NADAL HUMOR 

-,r -.. ~ .. u •l. .. ~. El Dansàneu 2022 escalfa 
motors i presenta el cartell de la 31a edició. 

1\tlú: •ic El Pot Petit cancel·la les actuacions 
a la Llotja per positius en el grup. 
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Les innocentades prenen les xarxes 
-·Entitats i particulars segueixen la tradició de prendre el pèl el dia dels Sants Innocents li Tremp 
va celebrar de nou ahir, després de 44 anys, l'Aixecada del Ninot a la plaça de la Cre 

L. PEDRÓS IM. CABELLO 
I LLEIDA I Les xarxes socials són 
des de fa uns anys la millor car
ta per a tots aquells bromistes 
que volen mantenir viva la tra
dició dels Sants Innocents que, 
en el dia d'avui, ha perdut els 
seus seguidors a peu de carrer 
i els mítics ninots blancs de pa
per penjats a l'esquena. Així, 
durant tota la jornada d'ahir, 
van poder llegir-se simpàtiques 
bromes a Twitter i Facebook, 
no només de particulars, sinó 
també d'entitats i institucions. A 
l'Urgell, l'ajuntament d'Angleso
la va anunciar que recuperava 
la figura del sereno per vetllar 
per la seguretat de la població, 
tenint en compte que el muni
cipi no disposa de policia local 
i que s'ha implantat de nou el 
toc de queda en algunes ciutats. 
Segons explicava el consistori, 
el sereno començarà a treballar 
la nit de Cap d'Any i ho farà tots 
els caps de setmana. 

A Agramunt, el consistori va 
informar del canvi del nom del 
municipi per. "Riella", el topò
nim amb el qual l'escriptor i po
eta visual Guillem Viladot feia 
referència a la seua localitat na
tal. Segons el consistori, aquest 
canvi es proposaria en el ple del 
mes de gener coincidint amb la 
celebració el2022 del centenari 
del naixement de Viladot. D'al
tra banda, a la Segarra, la Paeria 
de Cervera va comunicar que 

PARTICIPACIÓ 

Agramunt, Anglesola i 
Cervera van ser alguns 
dels municipis que van 
compartir bromes 

presentarà candidatura per als 
Jocs Olímpics d'Hivern del2040 
coincidint amb el300 aniversari 
de la construcció de la universi
tat. El consistori va argumentar 
que "el canvi climàtic ha estat el 
factor clau perquè Cervera opti 
a la celebració dels Jocs, ja que, 
segons estudis científics, en pocs 
anys la Segarra viurà hiverns 
freds amb una alta probabilitat 
de grans nevades". 

A Inst agram, el CFJ Mo
llerussa va compartir una pu
blicació en la qual assegurava 
que el Getafe havia fitxat el seu 
golejador, Xavier Puiggròs Put
xi. També el recentment reobert 
Cafè del Teatre es va afegir a la 
tradició de les innocentades i 
va anunciar una aturada en els 

.. 

La Casa del Sol Naixent de Tremp va penjar ahir una gran llufa al campanar, com marca la tradició. 

LES CLAUS 

Un origen bíblic.amb tocs 
més que sagnants 
• El Dia dels Sants Innocents 
és la commemoració d'un 
episodi del cristianisme·: la 
matança dels nens menors 
de dos anys nascuts a Bet
lem - Judea- ordenada pel 
rei Herodes I amb la finalitat 
de desfer-se del nounat Jesús 
de Natzaret. Segons l'evan
geli de Sant Mateu, Herodes 
temia que es complissin les 
profecies que parlaven que el 

naixement de Jesús acabaria 
amb el seu regnat. 

El nom de Sants Innocents 
es deu al fet que, a tan cur
ta edat, els nens no podien 
haver comès encara cap pe
cat. Al llarg de la història, la 
celebració ha anat canviant 
i els escolans van començar 
a fer bromes amb la idea 
d'enganyar algú de manera 
inofensiva. 

POQUES BROMES AL CARRER 

El dia dels Sants Innocents 
ha perdut seguidors al 
carrer i els seus mítics 
ninots de paper 

sis primers mesos del2022 des
prés del descobriment de res
tes arqueològiques sota el seu 
escenari. 

Per un altre costat, Tremp va 
complir ahir 44 anys des de la 
primera Aixecada del Ninot, 
una festa que s'ha convertit 
en tota una tradició a la capi
tal del Pallars Jussà. Membres 
de la Casa del Sol Naixent van 
confeccionar una llufa gegant 

SORPRESES DEL DIA 

La cantant catalana Rosalía. 

Rosalia s'inspira en el Pallars 
I Rosalía va publicar ahir un 
nou single que fa referènc ia 
al Pallars. Aquesta va ser la in
nocentada del portal Pallars 
Digital. 

Anglesola tindrà 'sereno' 
I L'ajuntament d'Anglesola va 
informar ahir els verns de la re
cuperació de la figura del sere-

El 'sereno'. 

no, coincidint amb l'entrada en 
vigor del toc de queda. Segons 
va apuntar, s'oferirà el servei de 
claus amb un cost addicional. 

Canvis a la Paeria 
I Comú de Lleida i Ciutadans fe
ien broma ahir amb una moció 
de censura que presenti Elena 
Ferre i Àngeles Ribes com a al
caldesses a Lleida. 

de sis metres que van penjar al 
campanar. A la tarda, després 
de l'Aixecada, la Cooperativa 
Alba Jussà va ser distingida amb 
el premi EI Llufaire de l'any. 

Així mateix, el portal Pallars 
Digital va publicar una inno
centada en la qual assegurava 
que la popular cantant catalana 
Rosalía va sorprendre ahir els 
seus seguidors amb la publicació 
d'un nou single que feia referèn
cia al Pallars. 

Rosalía també va ser la pro
tagonista de la broma de l'ajun
tament de Balaguer, que vaco
municar que, en motiu de la 
Capital de la Sardana 2022, la 
jove prepara una nova versió 
de La santa espina i El Pont de 
Balaguer. 
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