
• Más de 2.000 certificaciones en 
Lleida para exportar fruta dulce 
fuera de la Unión Europea 1 PÁG.17 

• TREINTA MULTAS EN CAPPONT EN UNA 
HORA POR EXCESO DE VELOCIDAD los 
conductores, 'cazados' en el Ca mí de Picos 
entre las 12.00 y las 13.00 horas 1 PÁG. 15 

La Paeria reconoce que deja que 
el bar del campo de fútbol de 
Gardeny abra sin licencia 1 PÁG. 25 
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Casi 8.400 autónomos leridanos _ 
recibirán la ayuda por el Covid 
/ El Govern, a la espera de los 
efectos de la reapertura para 
decidir si sigue la desescalada 

/ El 80% de establecimientos 
hoteleros del Pirineu no han 
abierto durante este puente 

uere al incendiarse su 
.___~ .. ~-culo en Vallfogona 

Trasladan pacientes 
desde el hospital de 
Tremp al albergue 
para liberar camas 
Doce fueron trasladados al al
bergue, que podrá acoger 18. 
Por su parte, los 'consellers' 
Chakir El Homrani y Alba Vergés 
defendieron la gestión llevada a 
cabo en las residencias. 

FOTO: M. lluvich (ACN) / Una ambulancia ante el albergue de Tremp 

TEMA DEL OlA PÁGINAS 3-7 -----

Quejas de 
usuarios de 
Aspid por 
el carril-bici 
en Lleida 
Los discapacitados afirman que 
no pueden acceder a sus vehícu
los en Doctor Fleming y la Ram
bla d~agó. lOCAl 1 PÁG. 11 

TREINTA GRUPOS 
ECOLOGISTAS 
PIDEN CAMBIOS 
EN LA GESTIÓN 
DE LOS OSOS 

FOTO: Tony Alcántara/ El conductor salió de la vía por causas desconocidas y el coche cayó a una acequia y se incendió COMARQUES 1 PÁG. 19 COMARQUES 1 PÁG. 20 

QUE NO ENS FALTIN 
ELS MOTIUS PER SOMRIURE 

BON NADAL 1 SALUT, MOLTA SALUT! 
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 6/IZ/2()20 
Regions sanitéiries de Lleida i 11\lt Pirineu i Aran 

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

73 23 20.923 2.924 2 8 420 72 

Seguiment epidemiologic 

L'Aran i el Sobir<l tenen el risc 
de rebrot més baix tot_ i que el 
Jussa con~inua al capdavant 
Situació desigual al Pirineu i estabilització a la plana, 
en una jornada que suma 70 positius i cap mort 
L'Aran és l'única comarca 
de tot Catafunya que es 
troba en zona verda, amb el 
de rebrot més baix (6,52), 
seguida moft de prop pel 
Pallars Sobira (70,6), que 
es tenyeix de taronja al 
mapa. D'altra banda, pero, 
el Pallars Jussa continua 
encap~lant el risc de 
rebrot de tot Catalunya, que 
s'enfila als 1228 punts. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

La demarcació de Lleida suma 70 
nous positius (56 a la plana i 14 al 
Pirineu). Són 11 positius més que 
en el balan~ anterior, en que se'n 
van registrar 59. No es van regis
trar noves defuncions durant la 
jornada d'ahir, i la xifra global de 
morts a la demarcació es manté 
en 492. 

A la regió sanitaria de Lleida, 
hi ha acumulats 20.152 casos 
confirmats per PCR o antígens, 
56 més. Són 20.923 si es tenen 
en compte tates les proves. Un 
total de 420 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 
la pandemia, cap més que fa 24 
hores. Entre el 27 de novembre i 
el 3 de desembre es van notificar 
8 morts, 14 la setmana anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 28 punts en les últimes 
hores i se situa en 208, per sota 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA (*) MÓN 

_Po_s_iti_'u_s ___ ...,2""3.:..::.84~7 _Po_s_iti_·u_s ----=34~9.:.:9;.:00.:. _Po_s_iti_·u_s __ l=:':.:.7..=0.=2;;.;:.3;.:2=8 Positius 67.788.010 
Morts 492 Morts 16. 1 7 Morts 
------~~ 

del registrat la setmana anterior 
(294). La velocitat de propaga
ció baixa set centesimes a 0,83, 
mentre que la setmana anterior 
era de 0,88. La taxa de confir-

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del27/11 al3/12) 

Font: Departament de Salut 

mats per PCR/TA esta en 107 per 
cada 100.000 habitants, i la inci
dencia a 14 dies és de 268 (356 
l'interval anterior). El 4,14% de 
les proves donen positiu. 

46.64 _M_o_rt_s __ __::5::...4:..:.7_....=.3 

Actualment, hi ha 73 pacients 
ingressats (+10). Entre el 27 de 
novembre i el 3 de desembre els 
ingressats eren 67. En l'interval 
anterior eren 68 els hospitalit
zats. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i !'Aran registra 2. 742 ca
sos confirmats per PCR o TA, 14 
més, i 2.924 sumant totes les 
proves. Un total de 72 persones 
han mort des de l'inici de la pan
demia, cap més que en !'anterior 
balan~. 

El risc de rebrot s'enfila 22 
punts i queda fixat en 429. La 
setmana del 20 al 26 de novem
bre estava en 466. En paral-lel, 
I'Rt puja dues centesimes i esta 
ara en 1,01, mentre que la ta
xa de confirmats per PCR és de 
201 casos per cada 100.000 ha
bitants. La incidencia acumulada 
a 14 dies esta en 607, pels 690 
de l'interval anterior. A més, el 
2,52% de les proves que es fan 
donen positiu. 

A la regió hi ha 23 pacients 
ingressats (-1). Entre el 27 de 
novembre i el 3 de desembre hi 
havia 22 ingressats i es van re
gistrar 8 defuncions, mentre que 
en l'interval anterior van ser 19 

ingressats i 11 defuncions. 

LES HOSPITALITZACIONS A 
PONENT 

El nombre de persones ingres
sades amb covid-19 als hospitals 
públics i privats de la Regió Sani
taria de Lleida va pujar fins a les 
125 aquest dilluns, mentre que 
divendres eren 114. Els pacients 
crítics, en canvi, han baixat deis 
19 als 9 durant aquest cap de 
setmana. Deis 125, n'hi ha 50 
hospitalitzats a I'Arnau de Vila
nova, deis quals 46 a planta i 4 
a I'UCI; 22 hospitalitzats al Santa 
Maria, deis quals 18 a planta i 4 
a I'UCI; 48 hospitalitzats en clí
niques privades, deis quals 47 a 
planta i 1 a I'UCI; i 5 hospitalit
zats a I'Hotel Salut Nastasi. 

LES XIFRES A CATALUNYA 

La velocitat de propagació a 
Catalunya, I'Rt, no supera la ba
rrera de 1'1 aquest dilluns i es 
manté en 0,99, identica xifra que 
fa 24 hores. El risc de rebrot con
tinua a la baixa i esta ara en 200, 
cinc punts menys, segons les úl
times dades del Departament 
de Salut. A més, la incidencia a 
14 dies torna a baixar i se sit ua 
en 218,80 (diumenge estava en 
224,32). S'han declarat 582 nous 
casos confirmats per PCR o Tests 
d'Antígens (TA), fins als 317.952 
des de l'inici de la pandemia. El 
4,02% de les proves de la darre
ra setmana han donat positiu. El 
Departament de Salut també va 
informar ah ir de 25 noves morts, 
amb un total de 16.177. Hi ha 
1.590 pacients ingressats als 
hospitals amb covid-19, 75 més, 
i 395 persones a I'UCI (+6). 

El risc de rebrot era de 210 
entre el 20 i el 26 de novembre. 
L'Rt es manté estable en 0,99, 
mentre que la setmana anterior 
era dé 0,81. La incidencia a 14 
dies és de 218,80 entre el 27 de 
novembre i el 3 de desembre i 
se situa clarament per sota deis 
279,29 de l'interval anterior (20-
26 de novembre). 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens 
(TA), en el període del 27 de no
vembre al 3 de desembre n'hi va 
haver 7.990, xifra inferior a l'in
terval anterior, quan se'n van de
tectar 8.859. Aixo situa !'actual 
taxa de confirmats per PCR/TA 
en 103,76 per cada 100.000 ha
bitants, per sota del període an
terior (115,04). 

D'altra banda, durant !'últi
ma setmana s'han fet 125.393 
proves PCR i 91.179 tests d'an
tígens, deis quals un 4,02% han 
donat positiu, també per sota 
del percentatge de l'interval an
terior (5,05%). La mitjana d'edat 
de les persones positives s'ha si
tuat en els 43,34 anys. 
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El Ho.mrani nega 
. 

q.ue· s/impedís. 
portar padrins 
als hospitals 
Vergés també defensa la 
gestió a les residencies 
Barcelona 
ACN 

El conseller de Treball, Afers So
cials i Famílies, Chakir el Homra
ni, va negar !'existencia d'una or
dre per "no traslladar residents a 
hospitals" i va assegurar que les 
actuacions que van fer "sempre" 
van seguir "el criteri clínic deis 
sanitaris". "La gent gran ha estat 
la més afectada a tot el món, no 
només a Catalunya", va dir. Tam
bé va defensar en la comissió 
d'investigació sobre la gestió de 
les residencies per a gent gran la 
feina teta durant la primera ona
da de la pandemia. "És una reali
tat que s'ha donat a tot Europa i 
també a tot el món", va justificar 
i va reconeixer que les residen
cies "no estaven preparades" per 
afrontar una pandemia com la 
del Covid-19 perque "no tenien 
el volum d'EPI necessaris". Sobre 
els equips de protecció va criticar 
la gestió que se'n va fer al mes de 
man;, quan se'n va centralitzar 
la compra. "La voluntat recen
tralitzadora i el control per part 
de I'Estat va ser un greu error", 
va dir, afegint que "va fer perdre 
temps, va ser un error absolut". 

Els positius 
als geriatrics 

baixen un 52%, 
segons Salut 

La consellera de Salut, Alba 
Vergés, també va defensar la ges
tió de les residencies i va explicar 
que gracies als "mesos d'apre
nentatge" de la primera onada 
de la pandemia, en la segona 
onada els casos de coronavirus 
a les residencies han caigut un 
52%, mentre que s'han detectat 
un 227% més de casos en la po
blació general. Durant la comissió 
d'investigació, l'oposició va criti
car que Salut no assumís la gestió 
de les residencies fins el 8 d'abril 
o que es dificultessin les desinfec
cions de la Unitat Militar d'Emer
gencies (UME), pero Vergés va dir 
que la coordinació entre els de
partaments va ser sempre "maxi
ma" i que no es van posar traves 
a la intervenció de l'exercit. 

FOTO: Marta Uuvich (ACN) / l'equipament funcionara com a alberg-hospital fins a la primavera 
- ---- ---- --··· .... -·----·---·-----·~---

Traslladen pacients de !'Hospital 
de Tremp per poder alliberar llits 
Quatre ambulimcies van tras
lladar ahir dotze pacients de 
l'area sociosanitaria de !'Hos
pital Comarcal del Pallars a 
l'Alberg de Tremp per allibe
rar espais del centre sanitari. 
L'objectiu és poder atendre els 
pacients aguts de forma més 
satisfactoria en les properes 
onades de coronavirus, i sepa
rar els pacients del sociosani
tari deis malalts de Covid-19. 
l'alberg s'ha adaptat per poder 
acollir fins a 18 pacient que 
s'aniran traslladant de manera 
progressiva. Salut va dir que 
es tracta d'una acció planifica
da des de fa temps i que no té 
cap connexió amb el brot de la 
residencia de Tremp, que con
tinua actiu amb 101 residents i 
43 professionals positius, i que 
ja ha registrat 34 morts. 

Salut assegura que des de 

El brot de 
la Fundació 

Fiella ja suma 
34 morts 

l'agost estava preparant l'alberg, 
en col-laboració amb I'Ajunta
ment de Tremp i !'Agencia Catala
na de la Joventut, i en les últimes 
setmanes s'han fet treballs per 
adaptar-lo i poder-hi acollir les 18 
places del sociosanitari. 

Els treballs han consistit a ade
quar la planta baixa per ubicar-hi 
les habitacions deis pacients do
nat que a la primera planta on hi 
ha les habitacions era complicat 
i costós. El director de l'alberg, 

Manel Muñoz, va explicar que 
des de l'alberg s'encarregaran 
de servir l'esmorzar i el berenar 
als pacients i el dinar i sopar el 
traslladaran des de !'Hospital. 
Pel que fa a la cura deis pa
cients s'ha traslladat un equip 
de metge, infermers i zeladors 
a l'alberg que fins a la primave
ra es preveu que funcioni com ~ 

alberg-hospital. 
D'altra banda, l'alcaldessa 

de Tremp, Maria Pilar Cases, 
va confirmar que les mesures 
restrictives adoptades el pas
sat dimarts es mantindran fins 
al dia 14. "A final de setmana 
farem una valoració i decidi
rem si caldra seguir encara més 
dies", explicava, a més de valo
rar la bona resposta de la ciuta
dania. "Eis tests van anar for~a 
bé; quan et toca de prop, prens 
més consciencia". 

--
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Verónica Fuente encap~alara 
la~llista de Podem per Lleida a 
les eleccions del proper 14-F 
L'actual responsable de la Se
cretaria de Medi Rural de Po
dem Catalunya, Verónica Fuen
te, encapc;:alara la llista electoral 
del partit p,er Lleida, Alt Pirineu 
i I'Aran a les eleccions al Parla
ment de Catalunya del 14 de 
febrer, després de ser escollida 
en el procés de primaries del 23 
de maig. Nascuda a Madrid, és 
activista des de la seva joventut 
i educadora social amb més de 
15 anys d'experiencia. Va arribar 
a Catalunya fa una decada i pro
fessionalment ha centrat la seva 
feina en el tractament de tras
torns addictius i menors en risc 
d'exclusió social. Va participar 
de forma activa en cooperació 
internacional dins del desenvo-

La candidata Verónica Fuente 

lupament comunitari de Gua
temala. Actualment treballa al 
Centre d'acollida pera joves mi
grats de la demarcació. 

Tremp regula la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques 
en el seu sól no urbanitzable 
L'Ajuntament de Tremp va cele
brar ah ir la darrera sessió plena
ria d'aquest any i en la que es va 
aprovar per unanimitat de tots 
els grups polítics la incoació de 
l'expedient de modificació del 
Pla d'Ordenació Urbanística Mu
nicipal (POUM) amb l'objectiu 
de regular l'establiment d'ener
gies renovables mitjanc;:ant plan
tes fotovoltaiques i termosolars 
en sol no urbanitzable del muni-

cipi de Tremp. 
Abans de comenc;:ar la ses

sió que es va celebrar de forma 
mixta, presencial i telematica, 
la corporació municipal va voler 
tenir un record per les 34 vícti
mes de la Covid-19 residents de 
la Fundació Fiella i per les seves 
famílies. També és va manifestar 
un reconeixement a l'esforc;: de 
totes les persones que estan te
nint cura deis malalts. 

Tremosa referma el compromís 
de la Generalitat per refor<;ar la 
competitivitat de-l'oli garriguenc 
El conseller va visitar ah ir la cooperativa de Juncosa 

Juncosa 
ACN 

El conseller d'Economia i Conei
xement, Ramon Tremosa va vi
sitar ahir la Cooperativa Sant lsi
dre de Juncosa de les Garrigues, 
on va refermar el compromís del 
Govern de la Generalitat amb el 
sector oleícola, i va explicitar la 
seva voluntat de reforc;:ar la com
petitivitat de l'oli garriguenc als 
mercats internacionals. 

D'aquesta manera, per al con
seller, s'aconseguira redoblar el 
seu impuls com a motor econo
mic capac;: de fixar població al 
territori, mitjanc;:ant un ,,cercle 
virtuós de rendibilitat i millora 
continua". Així, Tremosa va expo
sar que el sector oleícola és una 
de les puntes de llanc;:a de l'eco
nomia lleidatana i, aquesta reali
tat que cal 11protegir i refermar", 
t!l va poder coneixer de primera 
ma de la ma deis responsables de 
la cooperativa de Juncosa. El con
seller també va explicar que les 
indústries agroalimentaries han 
estat claus per aconseguir que 
Catalunya hagi pogut sortir de la 
darrera crisi com a una economía 
exportadora. 

11La de Catalunya és una eco
nomía exportadora i, tant és així, 
que exportem un 30% del nostre 

FOTO: ACN 1 Tremosa a la visita a la Cooperativa Sant lsidre de Juncosa 

PIB, una dada que ens col·loca a 
la senda que marca Alemanya, 
el líder de la UE pel que fa a ex
portacions", va explicar Tremo
sa. En aquest sentit, el paper de 
les indústries agroalimentaries 
és fonamental i, de~ del Govern, 
cal tenir cura d'aquest patrimo
ni i treballar, per exemple, per 
reforc;:ar la competitivitat de l'oli 
garriguenc: 11Avui, a Juncosa, hem 
comprovat que la qualitat és altís
sima i que, amb els regadius, s'ha 
duplicat la producció de les olive
res, pero l'aigua es paga encara 

a preus massa alts. Ara, amb la 
nova presa de I'Aibages, esperem 
reduir aquests preus. L'aigua, ara, 
arriba des de Flix i resulta més 
car", va explicar el conseller. 

Per altra banda, Tremosa tam
bé va explicar que la Generalitat 
valorara a mitjans d'aquesta set
mana si és possible reobrir els 
centres comercials, després que 
segueixin amb la persiana abai
xada ahir dilluns al no canviar de 
tram. El conseller va explicar que 
la decisió dependra de l'evolució 
deis indicadors de la pandemia. 

La Ribagor~a 
preven destinar 
160.000 euros 

Talarn assegura que ell4-F 

a millorar els 
accesos a nuclis 
El Consell Comarcal Alta Ribagor
c;:a té previst actuar als accessos 
a nuclis de titularitat municipal 
amb inversió de 160.081 euros 
que estan subvencionats pel Pla 
de Camins Departament de Ter
ritori i Sostenibilitat Aquesta lí
nia d'ajuts permetra actuar en 
la neteja de cunetes, instal-lació 
d'elements de protecció i pavi
mentació del ferm de forma gai
rebé immediata. La presidenta 
del Consell Comarcal Maria José 
Erta subratlla que l'objectiu prin
cipal és millorar la seguretat pels 
usuaris i del transit rodat. 

no afectara al pacte de la 
Diputació que té "bono salut" 
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, esta con
venc;:ut que els resultats de les 
eleccions al Parlament del 14-F 
no afectaran al pacte de govern 
que hi ha entre ERC i JxCat a la 
corporació municipalista. En una 
entrevista a I'ACN, Talarn va asse
gurar que el pacte a la Diputació 
té una 11bona salut(( i que aixo 
es demostra amb els pressupos
tos que han treballa! pel 2021 
després de fer un 11Canvi impor
tan!" en la manera de plantejar 
els comptes per aquest any que 
ara s'acaba. Talarn espera que 
després de les eletcions la Ge
neralitat tingui un Govern prou 
fort per superar !'actual situació 
de pandemia perla Covid-19 i re-

Aposta per un 
Govern fort 
per superar 
la pandemia 

prendre la lluita com a poble per 
la llibertat de Catalunya. 

El president de la Diputació de 
Lleida, va recordar que els pres
supostos de la corporació per a 
l'any 2020 van ser "complexos 
d'aprovar" perque després que 
ERC aconseguís ser la forc;:a ma
joritaria al govern, es va impulsar 
un canvi important en la manera 

FOTO: ACN 1 El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn 

de gestionar els comptes deixant 
de banda practiques com els 
ajuts discrecionals als consistoris. 
En aquest sentit, Talarn va asse
gurar que els republicans han es
tat d'acord amb JxCat amb 111'on 
volem anar i on volem arribar" i 

·-----------------

va defensar que estan treballant 
per al territori. Talarn també es
pera que la "bona salut" de pacte 
a la Diputació serveixi per enten
dre que ara cal, d'una vegada, te
nir un Govern prou fort a per su
perar !'actual situació. 
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