
' La hostelería pide a la Paeria g rebajar las tasas locales para 
~ los próximos tres años 1 PÁG. 13 

LLEIDA, SEGUNDA CIUDAD CATALANA 
CON EL AGUA MÁS CARA. Sólo Barcelona 
la supera, segun se muestra en un estudio 
de FACUA-Consumidores en Acción 1 PÁG. 14 

FALLECE ÓSCAR RIBAS 
Fue Cap de Govern de Andorra y 
llevó el catalán a la ONU 1 PÁG.2o 
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La restauración se lleva la peor 
.parte de las nuevas restricciones 
./ Sólo podrán 
abrir en franja 
horaria de los 
desayunos y 
de las comidas 

./ Los médicos 
se quejan por 
la poca dureza 
de las medidas 
del Govern 

./ El cierre será 
comarcal pero 
se permitirá ir 
a hoteles y a 
casas rurales 

" Salut enviará 
a la Fiscalía la 
información 
sobre Tremp, 
con 59 muertes 

Linyola ya 
supera los 
150 positivos 
y hace test 
a escolares 
los epidemiólogos prevén que 
el Covid-19 puede afectar a 
otros 400 vecinos de la locali
dad. El alcalde, Alex Mases, afir
ma que la situación está mejo
rando y los contagios se están 
frenando "un poco". la mayoría 
de los establecimientos de res
tauración han cerrado. 

FOTO: J.A.P./ Colas ante la escuela El Sitjar para el cribaje de ayer 
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• FOTO: Núria García 1 El'consell.:. Jordi Puigneró visitó ayer las instalaciones de la empresa Asgard Spacé 

Puerto espacial y centro 
de pruebas de propulsión 
para cohetes en Alguaire 

La Generalitat anunció ayer la creación de 
un puerto espacial en el aeropuerto de Llei
da-Alguaire, desde donde se podrán enviar 
nanosatélites con vuelos suborbitales. Tam
bién habrá un centro de pruebas de propul
sión de cohetes. COMARQUES 1 PÁG. 17 

Dictan la entrega del arte de 
la Fránja para antes dellS-F 
El juzgado de Barbastro ha dado Alerta de que si se incumple la or-
luz verde a la ejecución provisio- den habrá multas y que se podría 
nal de la sentencia tal como ocu- incurrir también en responsabil i-
rrió con la colección de Sixena. dad penal. CULTURA 1 ?ÁG 29 
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L'Rt puja a 
Gatalunya fins 
1,41 -i el risc de 
rebrota 302 
la velocitat de propagació a Ca
talunya, I'Rt, ha seguit pujant 
i ha passat de 1'1,34 notificat 
dijous a 1'1A1 d'aquest diven
dres. El risc de rebrot també 
creix i supera els 300 punts. En 
concret, puja 28 punts fins als 
302, i la incidencia a 14 dies 
s'eleva de 218,97 a 229,06, 
segons les últimes dades del 
Departament de Salut. S'han 
declarat 2.141 nous casos con
firmats per PCR o test d'antí
gens (TA), cosa que eleva la xi
fra total a 33S.280 des de l'inici 
de la pandemia. El 4,92% de les 
preves de la darrera setmana 
han donat positiu. S'ha infor
mat de 20 noves morts i el total 
és de 16.544. Hi ha l.S47 pa
cients ingressats als hospitals 
amb covid-19, 15 més que en 
!'anterior balan~, i 344 perso
nes a I'UCI, una menys que fa 
24 hores. El risc de rebrot era 
de 192 entre 1'1 i el} de des
embre, i ha pujat fins a 302 
en l'últim interval. Pel que fa a 
I'Rt, puja set centesimes en les 
darreres 24 hores i se situa en 
1'1A1. La setmana anterior es
tava en el 0,97. la incidencia a 
14 dies és de 229,06 entre el 8 i 
el14 de desembre, ja per sobre 
deis 214,53 de l'interva l ante
rior (1-7 de desembre). 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antí
gens (TA), en el període del8 al 
14 de desembre n'hi va haver 
9.8S4, xifra superior a l'interval 
anterior, quan se'n van detec
tar 7.78S. 

Baixen a 122 els 
ingressa~s per 
Covid-19 als 
hospitals de Lleida 
El nombre de persones ingres
sades amb Covid-19 als hospi
tals públics i privats de la Regió 
Sanitaria lleida ha experimen
tat un descens de fins a 10 per
sones en les darreres hores, 
deixant la xifra en 122 ingres
sats. les UCI també baixen de 
13 a 9 pacients. Per centres, 
I'Arnau de Vilanova té 4S pa
cients a planta i 4 crític&.a I'UCI; 
el Santa Maria té 22 pacients a 
planta i S crítics a I'UCI; els cen
tres privats tenen 43 pacients a 
planta i O crític a I'UCI; i final
ment, I'Hotel Salut Nastasi té 3 
persones hospitalitzades amb 
el virus. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 17/12/2020 
Regions sanitaries de Lle~da i 11\lt Pirineu i Aran 

' 

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

78 22 21.743 3.281 29', _), 432 76 
Seguiment epidemiologic 

El risc de rebrot supera els 
.000 punts al Pirineu i la 

regió de Lleida frega els 300 
La velocitat de contagi segueix pujant a tates 
dues regions i es confirmen 122 nous positius 
El Departament de Salut va 
confirmar ahir la suma de 
122 nous positius de Covid a 
la demarcació de Lleida {71 
a la plana i 51 al Pirineu). 
El risc de rebrot també es 
segueix disparant i ja supera 
els 1.000 punts a la regió 
sanitaria de I'Ait Pirineu i 
I'Aran. 

lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitaria de lleida, hi ha 
20.958 casos ·confirmats per PCR 
o antígens, 70 més. Són 21.743 
si es tenen en compte tates les 
preves (71 més). Un total de 432 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia 
(les mateixes). Entre el 8 i el 14 
de desembre es van notificar 10 
morts, S la setmana anterior.Pel 
que fa al risc de rebrot, puja 2S 
punts i se situa en 269, per sobre 
del registrat la setmana anterior 
(195). La velocitat de propagació 
puja 8 centesimes, fins a 1'1,23, 
mentre que la setmana anterior 
era de 0)9. Es tracta de I'Rt més 
alta a la regió sanitaria des del 27 
d'octubre. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 28 punts i se situa en 297, per 
sobre del registrat la setmana an
terior (195). La velocitat de pro
pagació puja 7 centesimes, fins 
a 1'1,30, mentre que la setmana 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

_Po_s_iti_·u_s ----=2=5=.0=2:..:.4 _Po_s_iti_u_s __ ---::;3.:::.6.:..;7 •:..::::9..:::8=2 _Po_s_iti_·u_s _ _ 1;;;;.;':..:.7..:c9..:..7..;.:.2;;.;;3;..;;.6 Positius 75.665.096 
Morts 508 Morts 16.544 Morts 48.926 Morts 1.674.999 
------~== 

anterior era de 0,81. la taxa de 
confirmats per PCR/TA esta en 
138 per cada 100.000 habitants, i 
la incidencia a 14 dies és de 241 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del8/12 al 

14/12) 

Font: Departament de Salut 

(251 en l'interval anterior). El 
3,9S% de les proves donen posi
tiu. Actualment, hi ha 78 pacients 
als hospita ls lleidatans, quat res 

més. Entre el 8 i el 14 de desem
bre els ingressats eren 69, 71 en 
l'interval anterior. 

ALT PIRINEU 1 ARAN 

l a regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i I'Aran registra 3.093 casos 
confirmats per PCR o TA, 51 més, 
i 3.281 sumant totes les proves, 
el que suposa també un augment 
de 51 positius. Un total de 76 per
sones han mort des de l'inici de 
la pandemia, les mateixes que les 
declarades fa 24 hores. El risc de 
rebrot puja 130 punts i se situa 
en 997. La setmana de 1'1 al 7 de 
desembre estava en 445. 

En paral· lel, I'Rt també puja en 
24 hores, d 'l ,86 a 2,01. En !'ínter
val anterior estava en 1'1,08. la 
taxa de confirmats per PCR és de 
316 casos per cada 100.000 habi
tants. La incidencia acumulada a 
14 dies esta en SOS, pels 511 de 
l'interval anterior. El 4,57% de les 
proves que es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 22 pacients 
ingressats (-3). Entre el 8 i el 14 
de desembre hi havia 26 hospita
litzats i no es va registrar cap de
funció, mentre que en el període 
anterior van ser 23 ingressats i ~ 
morts. 
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CONSEQÜENCIES DE LA COVID-19 

lEJ residéncia de Tremp jo ·suma 
59 fnorts i Salut enviara dilluns la 
iñformació requerida per Fiscalia 
El centre ja admet visites i els geriatrics de Lleida 
declaren 155 casos entre treballadors i residents 
TREMP 
Ó. BUETAS / ACN 

El Departament de Salut a llei
da s'ha compromes a enviar el 
proper dilluns a Fiscalía la docu
mentació que el passat dilluns li 
va demanar el ministeri fiscal per 
comprovar si a la Residencia Fie
lla es van complir els protocols. 

Cal recordar que la setmana 
passada va fer la petició als tec
nics d'lnspecció del Departament, 
pero no van obten ir resposta. Per 
aquesta raó, el ministeri públic 
va demanar la informació direc
tament a la responsable de Salut 
a lleida, Divina Farreny. De mo
ment, no consta que cap família 
hagi denunciat els fets ni als M os-

sos ni judicialment. Des del 28 de 
novembre, el centre esta gesti
onat per Gestió de Serveis Sani
taris (GSS) després que, segons 
Salut, es detectés una "situació 
descontrolada", actuació que el 
patronat de la residencia va ne
gar a través d'un comunitat. 

D'altra banda la residencia 
de la Fundació Jaume Fiella de 
Tremp ha sumat un mort més 
per covid-19, de maner!J que el 
total d'usuaris que han perdut 
la vida pel virus des de l'inici del 
brot és de 59. Segons dades de 
Departament de Salut, hi ha 18 
residents positius de coronavirus, 
deis quals 6 han estat traslladats 
a !'Hospital Comarcal de Tremp, FOTO: ACN 1 La residencia de Tremp té ara la qualificació de taronja 

i 31 treballadors també positius. 
D'altra banda, hi ha 58 residents 
que s'han recuperat del virus, 3 
més que dijous, i ahir ja van ca
meneen les visites de familiars als 
usuari~ ja que el centre ja té la ca
tegoría taronja. Salut recorda que 
sera d'aplicació el Pla de trobades 
amb persones residents per les 
testes de Nada!. 

Pel que fa a les residencies 
de situades a la Regió Sanitaria 
de lleida, un total de 32 treba
lladors i 74 residents han donat 
positiu en coronavirus. En aquest 
sentit, ca l destacar que a la Resi
dencia Bellvís no hi ha cap cas; a 
la Residencia Torres de Segre, S 
(3 treballadors i 2 residents); a la 
Residencia Castrillón, 2 (són tre
balladors); a la Residencia Sant 
Domimec de Balaguer, S (4 t re
balladors i 1 resident); a Sanitas 
Residencial !lerda de lleida, 16 {3 
treballadors i 13 residents); a la 
Residencia Mas Vell d'Agramunt, 
11 (3 treba lladors i 8 residents); 
a la Residencia de Barbens, 20 (5 
treballadors i 15 residents), a la 
Residencia Roma ASPROS de llei
da, 7 (són residents) i a la Resi
dencia Mare Janer de Cervera, 40 
(12 treba lladors i 28 residents). A 
I'Ait Pirineu i Aran, a la Fundació · 
Fiella de Tremp és on actualment 
hi ha casos positius, mentre que a 
la resta tant treballadors com re
sidents estan recuperats. 

Les persones amb 
Covid persistent 
insten Salut a que 
reconegui el seu cas 

la plataforma de suport mutu 
Col·lectiu d'Afectats i Afectades 
Persistents perla Covid-19, que 
integren unes 1.300 persones, 
insta el Departament de Salut 
a reconeixer-los. Demanen que 
es defineixi amb claredat la 
malaltia per saber-ne !'impacte 
real; recursos específics per a 
l'assistencia i la recerca i reco
neixement en les baixes. 

Linyola ja supera els 150 casos i 
fa proves als escolars del poble 

Salut fa gairebé 
un mUer de proves 
entre els cribatges 
de Borges i Tremp 

El Departament de Salut va fer 
ahir gairebé mil pro~ d'an
tíngens en els cribatges realit
zats a les Borges Blanques i a 
Tremp. A la capital de les Gar
rigues van ser 420 les persones 
que es van fer les proves men
tre que 458 més van acudir als 
cribatges que es van fer a la ca
pital del Pallars Jussa. 

L'alcalde di u que la si-tu a ció s'ha comen~at a frenar 
"una mica" i la majoria de la restauració ha tancat 
Linyola 
J.A.P. 

El departament de Salut ha dut 
a terme aquest divendres un cri
bratge als alumnes, docents i per
sonal de l'escola El Sitjar de Un
yola, amb l'objectiu de detectar 
casos asimptomatics que ajudin a 
frenar l'expansió del brot de CO
VID-19. Segons fons del consisto
ri s'han diagnosticat 150 positius, 
pero alerten que el servei d'epi
demiologia diu que l'abast del vi
rus pot afectar 400 ve'ins més. 

Segons assegura !'alcalde de 
linyola, Alex Mases la situació 
.ha comen¡;at a "frenar una mica" 
després de la reobertura el dijous 
del consultori local amb S pro
fessionals del CAP de Mollerussa 
que ha realitzat proves a contac
tes estrets de positius. Mases ha 

FOlO: J.A.P l'escola va acollir ahir els cribatges al se u alumnat 

afegit que en aquests moments 
hi ha més de 400 persones en a'i
llament domiciliari. 

Així mateix, des del consistori 
s' ha demanat a les famílies que 
evitin portar els infants a l'escola. 
"Reiterem que l'escola és un en-

torn segur, el que no és segur és 
el poble de linyola i per aixo hem 
d'intentar evitar al maxim qualse
vol interacció social", argumenta 
Mases, que ha indicat que més 
de la meitat de les famílies ja han 
deixat de portar els seus fills al 

centre. Tot i aixó, remarca que el 
centre continua obert i que en el 
cas de la llar municipal d' infants, 
tancada des de dimecres, també 
se segueix donant servei a casos 
justificats. 

Mases ha destacat que la ma
jaría de bars i restaurants del 
municipi han abaixat la persiana, 
almenys fins dilluns, seguint amb 
la petició que ha fet l'ajuntament 
per intentar reduir al maxim el 
nombre de contagis. També s'ha 
demanat als establiments que 
limitin encara més l'aforament 
a !'interior deis locals. l'alcalde, 
Alex Mases, també ha dit que 
s'han coordinat amb Mossos 
d'Esquadra i el Procicat perque la 
mobilitat comarcal que entra en 
vigor aquest divendres no sigui 
aplicable a linyola. 
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FOTO: AECC 1 Lliurament d'un deis premisa un deis participants 

La cursa AECC en Marxa 
2020 de la ciutat aplega 
més de 1 . 700 participants 
Un total de 1.746 persones van 
participar en la cursa AECC en 
Marxa 2020 de Lleida, una nova 
versió adaptada als temps que 
estem vivint perla Covid-19. Els 
participants no tenien una ruta 
marcada com en les anteriors 
edicions; simplement adquirien 
el seu dorsal per S euros i sor
tien a caminar, córrer o en bici
cleta pel seu municipi després 
de fer-se la foto a la pancarta de 

la cursa. També I'AECC Lleida va 
fer el lliurament deis premis del 
concurs fotografic de la cursa 
que es va realitzar a través de les 
xarxes socials, que consistien en 
productes cedits per empreses 
lleidatanes. Els diners recaptats 
es destinaran íntegrament a do
nar continu'itat a la gratu'itat de 
les prestacions i els serveis que 
ofereix I'AECC Lleida a pacients 
de cancer i familiars. 

FOTO: Cllck&Brew 1 Membres de I'Erm del Pallars i Click&Brew 

Oliba Green Beer, nascuda 
al Pare de Gardeny, rep 
un premi d' agroindústria 
La primera cervesa verda d'oliva 
anomenada Oliba Green Beer 
ha guanyat el Premi a la Innova
ció Tecnologica Agroalimentaria 
(PITA) 2020 del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pes:.,. 
ca i Alimentació en la modali
tat d'agroindústria. Oliba Green 
Beer és el resultat de la col·la
boració entre !'empresa Erm del 
Pallars Productions i la lleidata
na Click&Brew, que va néixer al 
Pare Científic i Tecnologic Agroa-

limentari de Lleida (PCiTAL). En
tre els finalistes del premis PITA 
hi ha altres tres empreses lleida
tanes, com Arnau Vilaseca Pui
gelat, de Cal Pala ( Prades de la 
Molsosa, Solsones), que ha estat 
el guanyador en la modalitat de 
Jove Emprenedor pel maneig en 
la producció de conills sense l'ús 
d'antibiotics. Han estat finalis
tes en la modalitat d'agroindús
tria SAT Ort Bell d'Aipicat i Roscó 
Fruits d'Aicarras. 

Lleida, segona ciutat 
. 

de Catalunya amb el 
preu de 1' aigua més alt 
Lleida és la segona capital 
de demarcació de Catalunya 
amb el preu de J'aigua més 
alt, només per darrera de 
Barcelona, segons un estudi 
que ha realitzat FACUA
Consumidores en Acción. 

Lleida 
REDACCIÓ 

La tarifa de l'aigua per a un habi
tatge de Lleida amb un consum 
de 9 metres cúbics i un compta
dor de calibre 13 o 15 mm és de 
18,01 euros al mes (un 0,2% més 
que en el 2019), i si el consum 
arriba als 13 m3 mensuals, el cost 
és de 26,24 euros (un 0,2% més). 
En el primer cas, a Barcelona es 
paguen 20,39 euros; a Tarragona, 
16,19, i a Girona, 10,35. 

Segon l'estudi de FACUA-Con
sumidores en Acción, la tarifa de 
l'aigua varia fins a un 480% en 
fundó de la ciutat en la qual es 
resideixi a Espanya. L'associació 

Marxa de torxes 
per demanar 
la llibertat deis 
presos polítics 

La tarifa 
mitjana oscil·la 

entre els 18 i 
el 26,24 euros 

• 
reclama als ajuntaments un sis
tema progressiu de tarifació que 
ofereixi un millor reflex del mal
baratament d'un bé basic i escas. 

Ceuta és la ciutat espanyola 
amb l'aigua més cara, seguida de 
Múrcia. Les variacions tarifaries 
suposen fins a 278,50 euros a 
l'any de diferencia per a un habi
tatge ·amb un consum de 9 me
tres cúbics mensuals i un calibre 
de comptador de 13 o 15 mm, 
entre els 4,83 euros al mes que 
es paguen a Lleó i els 28,04 euros 
que s'abonen a Ceuta, i si el con
sum arriba als. 13 m3 mensuals, 

les variacions arriben als 329,43 
euros a l'any. 

Malgrat les enormes diferen
cies tarifaries entre les 57 ciu
tats analitzades, els habitatges 
amb un consum de 9 m3, amb 
un comptador de calibre 13 mm, 
paguen el 2020 de mitjana 14,83 
euros (un 1,2% més del que van 
pagar el2019), enfront deis 15,13 
euros que paguen aquelles llars 
que tenen instal·lat un compta
dor de 15 mm (un 1,6% més que 
el2019). En aquelles famílies amb 
un consum de 13 m3 i un comp
tador de 13 mm, el preu mitja 
arriba als 20,62 euros (un 1,5% 
més que el 2019), enfront deis 
20,92 euros que abonen les llars 
que consumeixen 13 m3 d'aigua 
amb un comptador de calibre 15 
mm (un 1,4% més que-el2019) 

L'estudi s'ha dut a terme so
bre les tarifes pera l'any 2020 del 
subministrament domiciliari d'ai
gua en 57 ciutats espanyoles. 

La Coordinadora Antirepressiva 
va organitzar ahir una Marxa de 
torxes a la ciutat per "exigir la lli
bertat de les persones que són a 
la presó per reivindicar els drets 
democratics -com ara els presos 
polítics- i per lluitar i plantar cara 
a I'Estat espanyol". La concentra
ció es va fer davant la Catedral. 

FOTO: Núria Garcfa 1 Els parlaments es van fer davant la Catedral 

L'Agrupació de Pessebristes 
inaugura al Peu del Romeu 
una mostra de 71 diorames 
L'Agrupació llerdenca de Pesse
bristes, tot i la pandemia, obrira 
a les 6 de la tarda d'avui, a la ca
pella del Peu del Romeu, l'expo
sició de 71 diorames, a més de 
pessebres i figures, que podran 
visitar-se durant totes les festes 
nadalenques, de 18 a les 20.30 
hores. L'exposició estara distribu'i
da entre la planta baixa i les dues 
plantes superiors de la capella. A 
la planta baixa s'ha instal-lat un 

pessebre monumental t radicio
nal, realitzat pel Mestre Pesse
brista Albert Bertran, que alhora 
ofereix una mostra retrospectiva 
de 9 diorames, amb les principals 
escenes del Naixement de Je
sús, obra d'aquest artista de l'art 
del pessebre. A la mateixa cape
lla es podran veure els diorames 
presentats al LXXXVI Concurs de 
Pessebres convocat per aquesta 
entitat lleidatana. 

Premis PIME per 
a les associacions 
de farmaceutics de 
tot Catalunya 

Els Premis Pimes de l'any 2020, 
que atorga PIMEC en reco
neixement a les millors inicia
tjves empresarials realit zades a 
Catalunya en diferents ambits, 
ha premiat en la categoriade 
les segones oportunitats la Fe
deració d'Associacions de Far
m<kies de Catalunya (FEFAC). 
Pertany a l'entitat I'Associació 
de Farmaceutics Empresaris de 
Lleida (AFELL). 
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