
• Lleida acogeró un congreso 
internacional de investigación 
aeroespacial el dí a 12 1 PAG. 11 

• EL JUEZ LE QUIERE EN LLEIDA. 
Solicita que se traslade al detenido 
por el crim en de Cappont 1 PAG. 13 

• ADMITE HABER "CORTADO" AL HOMBRE 
AL QUE DEJÓ EN SILLA DE RUEDAS. En el 
juicio por los hechos ocurridos en Cervià, el 
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El Govern flexibiliza por Navidad 
y Nochevieja el toque de queda 

Se alarga a la 1. 3 O 
horas el24 y el31 de 
diciembre y se podra 
reunir 1 O pers o nas de 
dos grupos 'burbuja' 

El Estada prolnbe 
desplazarse entre las 
autonomías en las 
fiestas, a excepción 
de visitas a familiares 

Las estaciones 
de esquí no abriran 
hasta después del 
puente y sólo si hay 
un cambio de fase 

Fallecen en Tremp 
dieciocho residentes 
del gerüitrico a causa 
del brote de Covid-19 
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Música de Pau Casals para las 
luces navideñas del IEI LocAL 1 PAG. 11 

FOTO: Tony Alcantara I El local se ha lla situado a pie de calle y cuenta con cinco habitaciones acondicionadas 

Pro gat habilita un refugio 
para gatos en Pardinyes 

La protectora de Lleida ya cuenta con 
un nuevo local de unos 300 metros 
cuadrados, que acoge una veintena de 
gatos abandonados. LOCAL I PAG. 10 

LLEIDA, CON 26.005 PARADOS 
DESPUÉS DE UN DESCENSO 
DE 201 EN NOVIEMBRE I PAG. l6 
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V~rgés diu que el 
Govern estud!arà 
si tots els-territoris 
passen a la fase 2 

La consellera de Salut, Alba Ver
gés, va evitar detallar en quin 
moment el Govern anunciarà 
el canvi de fase de la desesca
lada, inicialment previst per al 
proper dilluns 7 de desembre. 
"Intentem tenir temps per va
lorar tots els indicadors i allar
gar al màxim els terminis per 
prendre la millor decisió possi
ble", va afirmar Vergés. Respec
te l'evolució dels indicadors de 
la covid-19 i la possibilitat que 
determinats territoris no com
plissin els requisits necessaris 
per desescalar i arribar a la fa
se 3 coincidint amb el Nadal, 
Vergés ha dit que "s'estudiarà 
tot", si bé ha demanat "no patir 
abans d'hora". 

La CE aconsella 
que s'allarguin les 
vacances escolars 

La Comissió Europea ha reco
manat "ampliar les vacances 
escolars" o fer classes online 
durant un temps per evitar un 
augment dels contagis després 
de Nadal als centres escolars. 
És una de les noves recomana
cions que va fer ahir l'executiu 
europeu sobre la pandèmia. 
"Qualsevol relaxament de les 
restriccions s'ha de fer amb 
molta cura per garantir que els 
futurs brots siguin mínims i es
tiguin sota control", avisa. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

L'Estat prohibeix viatjar 
entre autonomies per 
festes excepte per anar 
a visitar els familiars 
El ministre Salvador lila assegura 
que "per Nadal, tothom a casa" 
El govern espanyol lles 
Comunitats Autònomes 
van acordar ahir prohibir 
moviments entre 
autonomies entre el 23 de 
desembre I el 6 de gener, 
amb l'excepció de la visita 
de familiars, en el marc de 
les mesures per contenir la 
pandèmia del Covld-19. 

Madrid 
ACN 

L'acord es va prendre al Con
sell lnterterritorial de Salut i ha 
comptat amb l'adhesió de totes 
les Autonomies excepte Madrid, 
que s'hi va oposar, i Catalunya, 
que s'hi va abstenir. El Govern ha 
indicat que no se sent interpel·lat 
per l'acord -que de tota manera, 
el ministre illa ha subratllat que 
és "d'obligat compliment"- per
què "el lloc de decisió" d'aques
tes qüestions és el Procicat, i 
l'executiu català es basa en el 

FOTO: Marta Uuvlch (ACN) I Cartell amb recomanacions a Baqueira 

Pla de Nadal que va aprovar ahir 
(veure pàgina 3). 

Ho va explicat en la roda de 
premsa posterior al Consell el 
ministre de Sanitat, Salvador illa, 
que preguntat per la manera com 
es controlarà la mesura, ha afir
mat que té "plena confiança" en 

l'actitud "responsable" de la ciu
tadania, més enllà dels "controls 
que es puguin prendre". 

El ministre lila va repetir en 
diverses ocasions el que va ser 
el leitmotiv de la reunió amb les 
autonomies: "Per Nadal, tothom 
a casa". 

Les estacions 
d'esquí ajornen 
l'obertura a 
després del pont 
L'Associació Catalana d'Esta
cions d'Esquí i Activitats de 
Muntanya ha decidit no obrir 
pistes abans del 9 de desem
bre, sempre que s'hagi pas
sat al tram 2 i el confinament 
de cap de setmana sigui 
d'àmbit comarcal, i les con
dicions de neu ho permetin. 
La decisió s'ha pres en base 
a la prudència i a prioritzar 
la salut dels visitants, treba
lladors i persones que viuen 
a l'entorn dels complexos. 
El president de FGC, Ricard 
Font, ha explicat a I'ACN que 
aposten per una "obertura 
progressiva". 

França pressiona 
Espanya perquè 
no deixi obrir les 
pistes d'esquí 
El primer ministre francès, 
Jean Castex, va anunciar 
ahir que es faran controls 
fronterers aleatoris per dis
suadir els f rancesos d'anar a 
esquiar a Catalunya i altres 
països. Alemanya, França i 
Itàlia demanen el tancament 
de les pistes a nivell europeu 
per evitar que els ciutadans 
viatgin i s'arrisquin a conta
gis, mentre països com Àus
tria s'hi neguen. Castex va dir 
que mantenen contactes d_i
plomàtics per "harmonitzar" 
les mesures. 

El brot de coronavirus 
que afecta la residència 
de Tremp suma 18 morts 

que la situació epidemiològica 
"és dolenta" i per això dimarts 
el consistori va prendre mesures 
addicionals per frenar l'índex de 
contagis. 

Així s'han tancat els equipa
ments esportius, s'han suspès 
les activitats culturals i clausurat 
parcs infantils. Les restriccions 
es preveuen mantenir almenys 
fins al 14 de desembre i també 
inclouen la represa de classes 
telemàtiques a l'Escola Munici
pal de Música, així com el servei 
només de préstec a la biblioteca 
pública Maria Barba!. 

L'Ajuntament de Tàrrega 
autoritza els locals d'oci 
nocturn a obrir com a bars 

El brot de Covid-19 que afecta la 
residència Fiella-Sant Hospital de 
Tremp ja ha causat la mort de 18 
padrins, segons va avançar Pallars 
Digital. 

El brot s'ha estabilitzat en les 
darreres hores i, segons les da
des facilitades pel Departament 
de Salut, actualment hi ha 112 
residents i 32 treballadors posi
tius. Recordar que demà es rea
litzarà un cribrat-ge massiu a tots 
els empleats per veure quina està 
sent l'evolució del brot. 

En paraHel, ahir set persones 
d'un total de 451 (1,55% del to
tal) van donar positiu per corona
virus en la segona jornada del cri-

Contagiats 112 
residents i 32 
treballadors 

Set positius en 
el segon dia de 

cribratges 

bratge poblacional a Tremp. 
L'alcaldessa del municipi, Ma

ria Pilar Casses, va reconèixer 

A l'Hospital Comarcal de 
Tremp hi havia ahir un total de 
19 persones ingressades amb 
coronavirus, de les quals 14 són 
crítics i els cinc restants semicrí
tics. L'alcaldessa de la capital del 
Pallars Jussà també va assegurar 
que els malalts de llarga durada 
es traslladaran a l'alberg entre 
avui i demà. 

L'Ajuntament de Tàrrega va eme
tre ahir un decret d'alcaldia que 
autoritza els establiments amb 
llicència de discoteca o bar musi
cal a desenvolupar activitat com 
a bar convencional. La mesura té 
caràcter extraordinari i vol facili
tar la reobertura d'aquests locals 
d'oci nocturn davant el tanca
ment establert per les actuals 
restriccions sanitàries. 

L'activitat com a bar estarà 
sotmesa a les mateixes limita
cions que la resta dels establi
ments d'hostaleria: aforament 
al 30% a l'interior i tancament 
a les 21.30, a més de la resta de 
protocols de seguretat sanitària 
(distància, mans, mascareta). 

L'alcaldessa, Alba Pijuan Vall
verdú, va assenyalar_que Tàrrega 
vol facilitar una alternativa per
què els locals puguin treballar i 
fer front a l'impacte negatiu de 
l'actual crisi econòmica. "La res
posta d'aquests locals ha estat 
molt positiva", va afirmar l'alcal
dessa. 

El termini de l'esmentada me
sura s'ha fixat fins al 9 de maig -
de 2021 (finalització de l'actual 
estat d'alarma) si bé el decret 
d'alcaldia quedarà sense efecte 
tan bon punt Salut aixequi les 
restriccions. Tampoc no es des- · 
carta una pròrroga en cas que les 
restriccions s'allarguin més enllà 
del 9 de maig. 
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Alpicat aprova un pressupost de 
4,9 milions i amb un increment 
del 200% en promoció del comerç 
El consjstori ha congelat per nové any els impostos 

Al picat 
REDACCIÓ 

~Ajuntament d'Aipicat ha apro
vat un pressupost de 4,9 milions 
d'eures per al 2021, destacant un 
increment del 200% en el capítol 
destinat al suport al comerç i la 
congelació per novè any conse
cutiu d'impostos i taxes. 

Entrant en detall en els dife
rents apartats, cal remarcar que 
un 24% del pressupost es desti
narà a sanitat, educació i serveis 
socials. De la mateixa manera, 
sobresurt un increment del200% 
en les partides destinades a la 
promoció econòmica dels comer
ços i negocis afectats per la pan
dèmia i per promoure el comerç 
local. Un altre element destacat 
és que, per novè any consecutiu, 
es manté la congelació d'impos
tos i taxes. Pel que fa a les inversi
ons en obres i urbanisme, es pre
veu l'adquisició del mobiliari per 
al nou Ajuntament, la construc
ció d'un tram de vorera al carrer 
Lleida, la millora de l'accessibilitat 
amb l'ampliació de voreres; la mi
llora del cementiri i la construcció 

FOTO: AJ, Alplcilt / Imatge de l'edifici consistorial d'Aipicat 

de l'últim tram de la via verda. 
També s'ha mantingut per un im
port de 60.000 euros la partida 
corresponent als pressupostos 
participatius, un procés que s'ha 
posat en marxa enguany per pri
mer cop a Al picat. 

Finalment, s'ha aprovat una 
modificació de pressupost que 
permet iniciar la licitació del pro
jecte del nou pavelló polivalent i 
l'adquisició de grades mòbils per 
a la Sala La Unió. L'alcalde d'Alpí-

Els comerços de les Borges 
sortejaran 3.000 euros en 
vals per les festes de Nadal 
L'Agrupació de Comerciants de 
les Borges Blanques sortejarà 
3.000 euros en vals de compra, 
entre el 2 de desembre i el 5 de 
gener, coincidint amb les festes 
de Nadal. Es tracta de l'habitual 
campanya per aquestes dates 
festives i que contribueix a in-

centivar el comerç local de la 
capital garriguenca, basada en 
l'entrega d'una butlleta per cada 
compra que es realitzi als esta
bliments adherits a l'associació, 
amb la qual es participarà en un 
sorteig diari d'un d'aquests vals 
de compra. 

cat, Joan Gilart, va rema rcar que, 
en els pressupostos per al 2021, 
s'ha volgut "prioritzar la sanitat, 
el benestar i l'educació, pilars 
bàsics per sortir de l'actual situa
ció", a la vegada que va assenya
lar que, arran de la pandèmia, el 
comerç local ha fet un gran esforç 
i ha patit molt, motiu pel qua l 
és moment de posar-lo en valor 
i donar-li tot el suport possible 
"promovent campanyes per in
centivar-lo". 

Tremp acaba 
el novembre 
quatre cursos 
de suport a la 
inserció laboral 
L'Ajuntament de Tremp · ha 
organitzat aquests mesos 
d'octubre i novembre, qua
tre cursos en el marc del dis
positiu d'inserció laboral. En 
aquesta ocasió la temàtica 
ha estat el Servei de sala al 
segle XXI, impartit pel pres
tigiós barista, Xavier lglesias, 
guanyador de diferents pre
mis internacionals en el mon 
del cafè. El curs La cuina tra
dicional per a persones cui
dadores, en el que s'ha posat 
especia l èmfasi en l'alimen
tació saludable per a perso
nes grans, ha anat a càrrec de 
la Fundació Alícia. Una Jorna
da dirigida a la creativitat i 
la Innovació amb l'equip de 
la Neuronilla i Com reinven
tar-se en Temps de Covid-19, 
per l'equip d'Edas. 

FOTO! AJ, Alctrr61/ lmatge de la iHuminació a la plaça de l'església 

Alcarràs posa en marxa 
la il·luminació nadalenca 
Alcarràs va activar ahir al ves
pre la il· luminació nadalenca a la 
plaça de l'església. Alhora, i des 
de l'Associació de Comerç i Ser
veis d'Alcarràs (ACSA) i la regido-

ria de Promoció Econòmica s'ha 
iniciat el Corretendes, un pro
grama que permet aconseguir 
va ls de descompte de 10 euros 
per fer compres a la vila. 

Vielha suspèn la festa de 
Cap d'Any i les campanades 
de la plaça de l'església 
~Ajuntament de Vielha e Mija
ran ha decidit suspendre la fes
ta de Cap d'Any que durant els 
últims anys s'havia celebrat a 
la plaça de l'església de Vielha. 
Aquesta mesura pretén evitar 
que hi hagi aglomeracions de 
gent i, d'aquesta manera, elimi
nar qualsevol tipus de risc de 
contagi de la Covid-19, en una 
data molt esperada per els veïns 
i turistes que hi ha a Vielha cele
brant les festes de Nadal, i que 
reuneix milers de persones en 
el municipi. Per tant, enguany 
no hi haurà els actes d'aquesta 
jornada com són les sessions de 
música dels dj's, ni tampoc el 
repartiment de raïm per a cele
brar el canvi d'any. Cal recordar 

Consum obre un 
nou establiment a 
Almacelles i crea 
34 llocs de feina 
Consum obre el seu vuitè 
supermercat de l'any a Alma
celles on ha creat 34 llocs de 
treball. El personal ocupat és, 
majoritàriament, procedent 
d'aquesta localitat. Es tracta 
d'un supermercat ecoeficient, 
que consumeix un 40% menys 
d'energia que un de convencio
nal i disposa del nou model de 
botiga, on preval l'experiència 
del client i la sostenibilitat 

• 

S'ha pres la 
decisió per 
tal d'evitar 

aglomeracions 

que la festa de Cap d'any se situa 
dins de la 3a fase de desesca la
da establerta per la Generalitat, 
que anirà del 21 de desembre al 
4 de gener. En aquestes dates, 
el límit de gent en les reu nions 
passarà de 6 a 10 persones, però 
es recomana que no es reunei
xin més de dos nucl is de convi
vència cada cop. 

TRANSFORMACIÓN DE LA SCP 
RAMON MORRERES MESALLES 

E HIJOS SCP, EN SOCIEDAD 
LIMITADA CON EL NOMBRE DE 

"LO FONDO 2020, SL" 

La totalidad de socios de la enti
dad RAMON MORRERES MESA
LLES E HIJOS SCP, acordaren 
en fecha 30 de noviembre del año 
-2020. por unanimidad, la trans
formación de la Sociedad Civil 
Particu lar en Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada pasando a 
denominarse LO FONDO 2020, 
SOCIEDAD LIMITADA. 

Soses, a 30 de noviembre de 
2020 

Los socios Administradores soli
daries D. David Morreres Charles, 
Dña. Josefa Esteve Nuvials, D. 
Davidad Morreres Esteve y Dña. 
Tresa Charles Pelegri. 
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