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La pianista Alba Ventura cerró ayer 
la décima edición de un certamen 
marcado por la pandemia (los con-
ciertos se han emitido por internet) 
mientras que el sábado se pudo es-
cuchar la integral de sardanas de 
Pau Casals.

Música de Albéniz 
y sardanas de Pau 
Casals, colofón del 
Festival de Pasqua
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Llavorsí usará 
la biomasa para 
climatizar los 
equipamientos 
municipales

Salut halla 56 casos de Covid en 
la residencia geriátrica de Tremp
► La Fundació 
Fiella aísla a los 
49 residentes 
positivos en una 
de sus plantas

► La mayoría no 
tienen síntomas 
y también hay 
siete contagios 
entre la plantilla

► Ramentol dice 
que la Navidad 
debe ser distinta 
“si no queremos 
un nuevo brote”

FOTO: Núria García / Bares y restaurantes ultimaban ayer los preparativos para reabrir hoy terrazas e interiores en la primera fase de la desescaladaTEMA DEL DIA | PÁG.3-7

La hostelería reabre hoy tras 
sobrepasar un mes de cierre

Emma Carrasco, 
subcampeona 
de España de los    
200 metros estilos

El AEM vence a 
domicilio por 0-2 
al Seagull, el líder 
de la categoría
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Salut detecta un brot de Covid 
a la residència Fundació Fiella 
de Tremp amb 49 contagiats
El divendres es va fer un cribatge a tots els interns, s’han aïllat 
els positius en una planta i també hi ha set treballadors afectats
Amb el brot detectat el 
cap de setmana a Tremp 
són nou les residències de 
Ponent i del Pirineu amb 
casos positius de Covid-19. 
Fins divendres n’hi havia 
238 casos en residents i 64 
en treballadors.

Tremp
REDACCIÓ
Salut ha detectat un brot de Co-
vid-19 amb 49 interns contagiats  
a la residència Fundació Fiella de 
Tremp (45 d’ells assimptomàtics) 
i també hi ha set treballadors 

afectats, segons va confirmar Sa-
lut i va anunciar el propi centre 
en un comunicat.

Segons van explicar fonts co-
neixedores del cas, divendres 
passat es van fer cribatges a tots 
els residents i ahir es van conèi-
xer els resultats de les proves, en 
les que s’han detectat 49 positius  
(a la residència hi ha 140 perso-
nes). A les persones afectades 
se les ha confinat en una de les 
tres plantes que té la residència i 
a hores d’ara no hi ha constància 
de casos greus ni de complicaci-
ons. A l’hora de tancar aquesta 

edició cap dels positius havia re-
querit atenció hospitalària.

El Departament de Salut va 
comunicar divendres que actual-
ment hi ha vuit residències (nou 
amb la de Tremp) amb casos de 
Covid-19 a Lleida i el Pirineu. En 
total són 238 casos que afecten a 
persones residents i 64 a treballa-
dors. Els centres amb més afecta-
ció fins divendres passat són les 
residències de la Seu i de Bellvís. 
Pel que fa a la Seu, la CUP va pro-
posar al consistori que demani a 
la Generalitat que intervingui la 
Residència Llar de Sant Josep.FOTO: P.F.F. / La Fundació Fiella atèn actualment 140 persones
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