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Tremp cierra parques y suspende 
actividades por el brote de Covid 
~ Los índices no 
son buenos y se 
haran pruebas a 
los trabajadores 
de la residencia 

Budó asegura 
, 

que no se pasara 
de tramo si no 
baja la velocidad 
de transmisión 

Vergés, por 
contra, dice que 
el desarrollo de 
la desescalada 
no corre peligro 

El Baix Segre y 
Lleida recibiran 
de la Generalitat 
1, 5 mill ones por 
el cierre de julio 

Incendio en una 
de las naves del 
complejo de la 
Cooperativa de 
Ivars d'Urgell 
No hubo heridos y los bom
beros trabajaron durante casi 
toda la mañana con ocho do
taciones hasta lograr apagar el 
fuego. J 11 QULs 1 PAG. 19 

Aceleran las obras en el 
edifici o anexo del Arnau 

FOTO: Tony Alcantara I Los trabajos siguen a ritmo frenético tanto en el exterior como en el interior para que pueda estar listo después de Reyes 

FOTO: J.A.P. / lmagen del trabajo de los bomberos en la cooperativa 

El impacto 
por el Covid 

, 
sera menor 
en lleida que 
en Catalunya 
El director del Anuari Econò
mic Comarcal del BBVA, Jo
sep Oliver, que presentó el 
de 2019, así lo pronosticó 
ayer. coll .... QUES 1 PAG 16 

La jueza cita 
para declarar 
al padre del 
bebé muerto 
de Tàrrega 
Toda apunta a que decla
rara como investigada. La 
madre, de 18 años, ya tiene 
abierta una causa por homi
cidio. COMARQUES I PAG. 19 
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Pugen de 120 a 
129 les persones 
hospitalitzades 
amb Covid-19 
El nombre de persones amb 
Covid-19 iogressades als diver
sos hospitals públics i privats 
de la Regió Sanitària de Lleida 
van pujar de les 120 de dilluns 
a 129 d'ahir. Segons Salut, els 
pacients a les UCI, en canvi, es 
mantenen en 16. On més han 
pujat els ingressos ha estat a 
l'Arnau de Vilanova, que ha 
passat dels 49 a 57, dels quals 
48 són a planta i 9 a I'UCI. Tam
bé hi ha 20 pacients amb Co
vid-19 a l'Hospital Santa Ma
ria, dels quals 18 a planta i 2 
a I'UCI; 48 en centres privats, 
dels quals 43 a planta i S a I'UCI 
i 4 a l'Hotel Salut Nastasi. 

Reobre el ZER de 
Salàs de Pallars 
després de tenir els 
dos grups confinats 
La demarcació de Lleida regis
trava ahir un total de 60 grups 
escolars confinats, els mateixos 
que dilluns, segons les dades 
del Departament d'Educació. 

Tot i això, creix el nombre 
de persones en quarantena en 
passar de les 1.332 de dissab
te a les 1.33S d'ahir (+3), amb 
1.269 escolars i 66 professio
nals. El ZER de Salàs de Pallars 
ha reobert les seves portes en 
haver passat la quarantena els 
seus dos grups, i ara només res
ta tancat el ZER de Gósol. 

Salut prepara dos 
dies de cribratges 
massius entre els 
veïns de Solsona 
La Sala Polivalent de Solsona 
acollirà un cribratge pobla
cional amb tests d'antígens 
ràpids (TAR) dijous i divendres 
d'aquesta setmana. L'objectiu 
d'aquesta actuació del Depar
tament de Salut és conèixer 
l'estat de la població infecta
da per Covid-19 que és asimp
tomàtica per frenar l'expan
sió del virus. És una actuació 
adreçada als ciutadans majors 
de 16 anys que no hagin patit 
la malaltia . 

Tot i que inicialment s'havia 
programat per dijous i diven
dres al matí, finalment se n'am
plia l'horari, que serà dijous de 
deu a dues i de quatre a vuit i 
divendres de deu a dues. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

La plana i el Pirineu, úniques 
regions que incompleixen la 
taxa límit per canviar de fase 
Lleida és l'única demarcació amb I'Rt per sobre 
de 0,90, que superen també nou ·comarques 

Rt per regions sanitàries 

Lleida ':;/# 

Alt Pirineu i Aran 
Girona 087 
Metropolitana Sud OL85 
Terres de l'Ebre 0185 
Barcelona ciutat OL84 
Metropolitana Nord 084 
Catalunya central 0,79 
Camp de Tarragona OL70 

Lleida 
ACN/RE DACCIÓ 

Lleida és l'única demarcació cata
lana que no compleix la condició 
manifestada ahir per la consellera 
de Presidència, Meritxell Budó, de 
tenir una velocitat de transmissió 
(Rt) inferior a 0,90 per poder pas
sar de tram dilluns vinent (veure 
pàgina 3). Aquesta taxa estava 
ahir a la demarcació a 0,97. 

De fet, també Lleida i l'Alt Pi
rineu i Aran són les dues úniques 
regions sanitàries catalanes que 
tampoc no compleixen aques
ta condició, ja que la plana tenia 
ahir una velocitat de transmissió 
de 0,97, i el Pirineu, de 0,96 (veu
re quadre adjunt). La resta de 
regions sanitàries i la mitjana ca
talana estaven per sota d'aquest 
llindar. 

Ponent registra 99 nous 
positius i 5 morts més el 
darrer dia/ quatre dels 
quals al Pirineu i Aran 

LLEIDA CATALUNYA 

~Po~s~i~~·u~s __________ _.Z3~·~3~7x8 _Po~s~i~~·u~s __________ a3~4Z~·~40X&S 

Morts 481 Morts 15.928 
----------------~~ ----------------~~~ 

ESPANYA 

Positius 1.656.444 
Morts 45.511 

Pel que fa a les dades d'ahir, la 
demarcació de Lleida suma 99 
nous positius de Covid-19 (74 a 
la plana i 2S al Pirineu) i cinc de
funcions més (1 a la plana i 4 al 
Pirineu). 

A la regió sanitària de Lleida 
hi ha acumulats 19.815 casos 
confirmats per PCR o antígens, 
71 més. Són 20.581 si es tenen 
en compte totes les proves (74 
més). Un total de 413 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandèmia, una més 

MÓN 

Positius 63.903.913 
Morts 1.480.308 

que fa 24 hores. 
Pel que fa al risc de rebrot, pu

ja 25 punts en les últimes hores i 
se situa en 302, per sota del re
gistrat la setmana anterior (322). 
La velocitat de propagació puja 
més d'una dècima fins a 0,97, 
mentre que la setmana anterior 
era de O, 76. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 1S8 per cada 
100.000 habitants i la incidència 
a 14 dies és de 331. 

La regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran registra 2.617 casos 

confirmats per PCR o TA, 2S més, 
i 2.797 sumant totes les proves 
(25 més). Un total de 68 persones 
han mort des de l'inici de la pan
dèmia, quatre més que en l'ante
rior balanç. El risc de rebrot baixa 
en 22 punts i queda fixat en 376. 

Situació a 30/11/2020 
Regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

f ',lt.. h'Jil"l 111~1 r"")":..tl'• oU l ll.dUJ( lli { .f ,11\ ( IIIJIIJ I Jioll', ~JI llllltll.lf', J<J".c dc 11 l•111l 

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

77 29 20.581 2.797 lO -

Per comarques, ara per ara no 
superarien aquesta criba el Pallars 
Sobirà (amb una Rt de 2), el Sol
sonès (1,99}, les Garrigues (1,91), 
el Pla d'Urgell {1,7S), l'Aran (1,39), 
l'Alta Ribagorça (1,3S), ta Nogue
ra (1,19), el Pallars Jussà {1,16) i la 
Cerdanya (1,14). 

En canvi, el Segrià, l'Urgell, l'Alt 
Urgell i la Segarra estaven ahir per 
sota de 0,90. 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 20/11 al 26/11) 
Font: Departament de Salut 

En paraHel, I'Rt puja una cen
tèsima i està ara en 0,96, mentre 
que la taxa de confirmats per PCR 
és de 286 casos per cada 100.000 
habitants. La incidència acumula
da a 14 dies està en 615. 

A la regió hi h·a 29 pacients in
gressats (+S). Entre el 21 i el 27 
de novembre hi havia 18 ingres
sats i es van registrar 10 defun
cions, i en l'interval anterior van 
ser 21 ingressats i 5 defuncions. 

J l dlllii!IJII\ 

Lleida Pirineu i Aran 

413 68 
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Continua el cribratge massiu 
de Salut, que ahir va fer 
2.028 tests a la demarcació 
El Departament de Salut va con
tinuar ahir amb els cribratges 
massius a diferents municipis 
de la Regió Sanitària de Lleida i 
l'Alt Pirineu i Aran per detectar 
els casos asimptomàtics i poder 
frenar així l'avenç del Covid-19 
i tallar cadenes de transmissió. 
Durant la jornada d'ahi~ es van 
efectuar un total de 2.028 tests 

ràpids d'antigens. En concret, a 
l'Alt Pirineu i Aran se'n van fer 
314 al Pont de Suert, 281 a la 
Pobla de Segur, 123 a Sort, 451 
a Tremp, 291 a la Seu d'Urgell i 
260 a Oliana. A Lleida, se'n van 
realitzar 173 a Almenar i 135 a 
lleida ciutat. Els cribratges a la 
capital del Segrià continuen fins 
divendres a l'Onze de Setembre. 

El Circuit Urgellenc regala 
entrades als sanitaris perquè 
puguin anar al cinema gratis 
El Circuit Urgellenc, empresa 
que gestiona les històriques 
sales de cinema d'Agramunt, 
Balaguer, Bellpuig, Mollerus
sa, Tàrrega, Tremp i Vielha, en
tre moltes altres de Catalunya 
i Aragó, ha engegat la campa
nya Tenim una sanitat de cine. 
L'objectiu és reconèixer la tas
ca dels treballadors sanitaris i 
convidar-los, durant tot el mes 
de desembre, a assistir al cine-

ma de forma gratuïta amb les 
seves famílies i cercles íntims. 
D'aquesta manera, el grup vol 
posar el seu "granet de sorra" en 
la lluita contra la pandèmia del 
Covid-19 i millorar l'estat d'ànim 
dels sanitaris. La campanya va 
començar ahir amb l'entrega de 
2.000 i 3.000 entrades als CAPs 
de Tàrrega i Mollerussa respec
tivament i s'allargarà durant tota 
la setmana. 

El Consell Comarcal del Segrià dona feina 
a vuit persones afectades pel coronavirus 
El Consell Comarcal del Segrià, en coHaboració amb el Servei d'Ocu
pació de Catalunya (SOC), ha contractat vuit persones en el marc del 
programa Treball i Formació Covid-19, especialment adreçat a per
sones que fa molts mesos que no treballen i a les que han perdut la 
feina durant la pandèmia sanitària. 

Lleida i els sis municipis del 
Baix Segre rebran 1,5 milions 
pel tancament del juliol 
El Govern ha donat llum verda 
als plans específics de recupera
ció econòmica i social de la ciu
tat de lleida, el Baix Segre i la 
Conca d'Òdena a proposta del 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. A través d'un 
Decret llei, l'executiu ha aprovat 
el paquet de 2,5 MEUR en ajuts 
del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) per als munici
pis d'aquestes àrees. 

En concret, 1,5 MEUR a llei
da i el Baix Segrià, i 1 milió més a 
la Conca d'Òdena. Aquesta línia 
de subvencions extraordinària i 
urgent vol servir per reactivar el 
mercat laboral i l'activitat econò
mica en uns territoris que s'han 
vist afectats per tancaments 

Lajut forma 
part del pla de . , 
recuperac1o 

' . econom1ca 

perimetrals pel Covid-19. La fi
nalitat de la mesura és impul
sar projectes ocupacionals i de 
foment de l'activitat econòmica 
que permetin crear i mantenir 
ocupació de qualitat. Les admi
nistracions del territori seran les 
destinatàries d'aquest fons i les 
encarregades d'elaborar i imple
mentar els plans. 

Tremp suspèn totes les 
activitats i tanca els 
parcs pel brot de Covid 
Salut realitzarà demà un cribratge 
als treballadors de la residència 
L'Ajuntament de Tremp, 
amb el suport de l'oposició, 
va prendre ahir mesures 
addicionals restrictives 
per f renar els contagis de 
coronavirus. 

Tremp 
REDACCIÓ 

A partir d'avui, i fins al pròxim 14 
de desembre, se suspendran to
tes les activitats culturals i es tan
caran els equipaments munici
pals (inclosa l'Escola Municipal de 
Música que seguirà amb les clas
ses de forma telemàtica), els es
portius, així com els parcs infan
tils. La mesura s'ha pres seguint 
les recomanacions del Departa
ment de Salut i atesa la situació 
epidemiològica del municipi que, 
des del passat mes de novembre, 
és complicada. A banda del brot 
detectat a la residència Fiella, les 
dades de contagi entre la pobla
ció també són "dolentes". 

D'aquesta manera, amb 
aquestes mesures més restricti-

Restaurants de 
Lleida avancen 
el sopar per tal 
d'adaptar-se a 
Ips roP" r· ·o s 
Vuit restaurants de lleida i les co
marques de Ponent s'han sumat 
a la campanya 'early bird dinners' 
que vol avançar l'horari dels so
pars, a partir de dos quarts de 
vuit del vespre, adaptant-se a les 
restriccions pel Covid-19 sense 
renunciar a fer gastronomia en 
majúscules. 

En aquest sentit, volen afa
vorir l'experiència gastronòmica 
amb les jornades 'Sopars de Xef', 
que inclouen el disseny d'uns so
pars de quatre plats molt perso
nals amb ingredients locals i el 
maridatge de vins i caves de la 
zona. El preu dels menús serà de 
40 eures i els sopars començaran 

FOTO: Bombers I Els Bombers van revisar la residència el diumenge 

ves, el consistori pretén reduir al 
màxim la mobilitat i les trobades 
entre persones. 

Pel que respecta a la situació a 
la residència de Tremp, hi ha 113 
residents i 31 t reballadors conta
giats, segons fonts sanitàries. Les 
mateixes fonts van explicar que 
dijous es realitzarà un cribratge 
massiu als treballadors del centre 

per veure quina és l'evolució del 
brot al centre. Per una altra ban
da, el cribratge intensiu a Tremp 
continuarà fins al pròxim 4 de 
desembre al pavelló del Casal. 
L'alcaldessa, Maria Pilar Cases, fa 
una crida a la responsabilitat i a la 
consciència col·lectiva i demana a 
les empreses que fomentin el te
letreball. 

FOTO: T. Alcantara I Vuit restaurants de la província participen en l'acció 

aquest divendres 4 de desembre i rreruela, Cuina de la Terra; Joel 
s'allargaran fins al dissabte 19 de Castanyé, del restaurant Resquitx 
desembre. de Golmés; Jordi Vidal, de L'Espur-

La iniciativa està organitza- na de lleida; Jordi Pallàs de l'Aimia 
da per l'assessoria gastronòmica de lleida; lrjna Penella, de l'Atípic 
Como Pomona amb el suport de - d'Agramunt; Salvador Trabalón 
Turisme de lleida. Els restaurants del Saroa; Jesús Gimena de L'Atre
i xefs que participen són: Gonza- vit de Fondarella; i David Molina 
lo Ferreruela del restaurant Fe- del Sheyton de lleida. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE DE 2020 I COMARQUES 17 

La Paeria de Cervera aprova la 
uriilateralitat com a "única" via 
per aconseguir la independència 
Discrepàncies al bipartit: la CUP a favor i ERC, abstenció 

Cervera 
JUDIT CASTELLÀ 

"Manifestar el compromís explí
cit de la Paeria amb la via unila
teral com a única via per assolir 
la independència". És la demanda 
que es defensava ahir a la Paeria 
de Cervera en una moció presen
tada per Junts. Una moció que va 
tornar a evidenciar les discrepàn
cies d'estratègia entre l'indepen
dentisme i, en aquest cas, entre 
els dos socis de govern: ERC i la 
CUP. Mentre els anticapitalistes 
asseguren no moure's "ni un mil
límetre" per la "desobediència i 
la unilateralitat", des de la ban
cada republicana es matisa que 
"creiem que no és l'únic camí per 
assolir la independència" i que se 
n'han d'explorar més. 

La moció també demanava 
mantenir viu el mandat del refe
rèndum i no pactar amb forces 
no independentistes, punt en el 

Reprenen les 
excavacions 
al jaciment del 
Castelló Sobirà 
L'Ajuntament de Gavet de la Con
ca i el Laboratori d'Arqueologia 
Medieval de la Universitat de 
Barcelona ha reprès la recerca ar
queològica al jaciment medieval 
del Castelló Sobirà de Sant Ger
vàs o de Sant Miquel de la Vall. 
L'equip d'arqueòlegs es plantegen 
com a objectius la localització del 
carrer principal del poblat. 

FOTO: Paeria/ Aproven defensar l'alternança de les línies educatives 
-------------- -

qual el Paer en cap, Joan Santaca
na, va mostrar el suport d'ERC re
cordant el pacte d'inici de mandat 
de Junts amb el PSC. Des de Junts 
es defensava que és "l'única" via, 
mentre que des de Si F s'argumen
tava que "la nostra feina és servir 
a la gent". El PSC es va limitar a 

votar-hi en contra. D'altra banda, 
també es va aprovar per unani
mitat una moció de suport a l'al
ternança de les línies de P-3 entre 
les escoles Balmes i Arques i es va 
instar a "consensuar" solucions 
després de la proposta del Depar
tament d'Educació. 

FOTO: Aj. Gavet I El jaciment es troba al terme de Gavet de la Conca 

En Comú Podem presenta 
14 esmenes al pressupost de 
la Diputació per 3,1 milions 

El grup d'En Comú Podem (ECP) 
a la Diputació de Lleida ha regis-
trat catorze esmenes al projecte 
de pressupostos de la institució 
per al 2021, presentat la setma-
na passada i que es debatrà en 

Cs proposa 
incloure sis 
noves línies 

d'ajudes el Ple del 17 de desembre. Les 
_esmenes presentades pels co
muns significarien 3,14 milions • 
d'euros més d'inversió en par
tides agrupades els capítols de 
polítiques de serveis socials i 
proll)oció social; habitatge i ur
banisme; agricultura i medi am
bient; igualtat; participació ciu
tadana i pressupostos oberts, i 
memòria democràtica. La porta

tinuistes" i "mancats d'ambició". 
Per la seva banda també el grup 
de Ciutadans ha presentat es
menes al pressupost de la cor
poració entre les que destaca 
el Pla Diputació Impulsa, for
mat per un conjunt de sis línies 
d'ajut a autònoms, empresaris, 
emprenedors i al sector cultural 
i de l'esport dotades amb un to
tal de 7,5 milions d'euros. 

veu d'ECP a la Diputació de Llei
da, Elena Ferre, va qualificar la 
proposta de comptes plantejats 
pel govern d'ERC i JxCat de "con-

Les executives comarcals 
d'ERC a l'Alt Pirineu i· Aran 
escullen els seus candidats 
Les diferents comarcals del par
tit han celebrat els congressos, 
amb el vot de la militància del 
territori, per elegir el seu can
didat a les llistes de les demar
cacions de Lleida i, en el cas de 
Cerdanya, de Girona. Destacar 
que la primera comarca a cele
brar el congrés, va ser la del Pa
llars Jussà, on el president de la 

mateixa executiva, Antoni Flores 
es va presentar per ser el prin
cipal candidat del Pirineu. A l'Alt 
Urgell Elisa Farré va ser elegida 
com a candidata. Maleni Barbe
ro va ser escollida al Pallars Sobi
rà. En el cas de la Val d'Aran es va 
escollir a Hug de la Rosa, a l'Alta 
Ribagorça a Jordi Peiró i a la Cer
danya, Montse López. 

Educació nomena Rosa Marsol directora 
adjunta dels serveis territorials al Pirineu 
La Conselleria d'Educació va nomenar Rosa Marsol directora adjunta 
dels serveis territorials de Lleida per a desenvolupar tasques de co
ordinadora i planificadora escolar l'Alt Pirineu i Aran. La nova direc
tora adjunta se situarà en la seu de delegació territorial del Govern 
situada a Tremp (Lleida), va informar la conselleria. 
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