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Isidre Esteve compleix el seu somni 
de tenir "un gran cotxe" per al Dakar, 
amb el qual espera ser al top 1 O 

Només1 de 
cada 5 morts de 
Tremp va anar 
a l'hospital 
Salut diu que no van 
sortir del geriàtric per 
"decisió clínica" 

Quatre de cada cinc difunts a 
la residència de la Fundació Fi
ella a Tremp van morir dins del 
mateix centre. Són 44 perso
nes, davant les 11 que van mo-
rir a l'hospital comarcal, situat 
a escassos metres. Així ho va 
explicar ahir la consellera..de • 
Salut, Alba Vergés, a l'assegu
rar que el geriàtric està equipat 
per prestar-los assistència i que 
traslladar-los o no són "decisi
ons clíniques". 

I pàg. 35 
Les Borges Blanques impulsa el 
'MasterChef' català amb els Premis 
Gastronòmics Josep Lladonosa 

Un de cada dotze lleidatans 
ha tingut el coronavirus 
t:,"' '100 persones li 
Són el doble de les 
confirmades pels 
tests i PCR, segons el 
ministeri de Sanitat 

Reb ot i vacuna li 
La transmissió del 
virus supera 1'1 a 
Ponent i la UE 
l'aprova dilluns 

El 12,2% dels lleidatans, unes 
53.000 persones, ha generat 
anticossos del coronavirus, se
gons la quarta onada de l'estudi 
de seroprevalença que va fer 
públic ahir el ministeri. 
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El TSJC rebulja un 
telecadira vital per 
ampliar Baqueira 
al Pallars Sobirà 
L'ambiciós projecte d'expansió 
de Baqueira-Beret al Pallars So
birà ha rebut un revés judicial. 
El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha decla
rat nul·la la planificació urba
nística per a un nou telecadira 
a la Peülla. 
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Vall Companys compra 
les instal•lacions de 
Copalme a Almenar 
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TRIBUNALS 

Condemnat a més de 
27 anys de presó per violar 
la seua filla durant anys 
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Quatre de cada cinc víctimes del brot de la residència de la Fundació Fiella a Tremp van morir dins del m~teix centre. 
Són 44, davant les 11 que van morir a l'hospital comarcal. Així ho va explicar la consellera de Salut, Alba Vergés, 
que va dir que el geriàtric està equipat per prestar-los assistència i que traslladar-los o no són "decisions clíniques" . 
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t CORONAVIRUS ~ TERCERA EDAT 

El80 Per cent dels difunts del geriàtric 
de Tremp va morir dins el mateix centre 
Un total de 44, davant 11 a l'hospital i Salut ho atribueix a "decisions clíniques" 

Una ambulància per traslladar un resident a l'hospital. 

X. RODR(GUEZ I R. RAMfREZ 
I LLEIDA I Un total de 55 persones 
havien mort fins ahir en el brot 
de la residència de la Fundació 
Fi ella a Tremp, i quatre de cada 
cinc ho havien fet al centre. Són 
44 persones, davant les 11 que 
van perdre la vida a l'hospital, 
contigu al geriàtric. La conse
llera de Salut, Alba Vergés, va 
fer públiques ahir aquestes da
des en una visita al municipi. 
Va explicar que la residència 
està equipada per prestar as
sistència mèdica als residents, 
i que traslladar-los o no obeeix 
a "decisions clíniques". 

En tres setmanes, les defun
cions sumen més d'un terç de la 
població del centre (unes 140 
persones) i són ja un de cada 
deu dels registrats a Lleida per 
Covid. Vergés va lamentar les 
morts encara que va dir que la 
xifra "no sorprèn". El percen
tatge, va afirmar, és similar al 
d'altres centres en la segona 
onada de la pandèmia. La con
sellera va visitar l'hospital i es 
va entrevistar amb el consistori, 
però no va anar al geriàtric. Va 
explicar que és un centre roig, 
en què el brot no permet visites, 
malgrat que la xifra d'infectats 
havia caigut en picat. Ha passat 
de 68 al centre a 14, mentre que 
55 es consideraven recuperats 
després de passar la quarantena. 
Vergés va corroborar que els 
curats iniciaran un desaiUament 
progressiu, encara que "amb 
precaució". 

Vergés va insistir que, des del 
primer contagi, el19 de novem
bre, fins a la intervenció de la 
residència, el28, Salut va donar 
suport i supervisió de la direcció 

del centre, "responsable d'apli
car els protocols de seguretat" 
i els va instar a col· laborar amb 
la conselleria en interès dels 
residents. Responia així al vi
cari general del bisbat i patró 
de la residència, Josep Maria 
Mauri, que va rebutjar qualse
vol responsabilitat després de la 
intervenció. La Fiscalia reclama 
informes sobre el compliment 
dels protocols de seguretat, i 
Vergés va dir que els entrega-

''No entenem 
què ha passat, 
aquí hi ha hagut 
descontrol" 
• Veïns de Tremp van expli
car ahir que "no s'entén el que 
ha passat" amb el brot de la 
residència Fiella. Tampoc són 
capaços de comprendre "com 
ha succeït" i van recordar que 
"quan hi havia casos per tot 
arreu, en altres geriàtrics, aquí 
no hi havia res". Van destacar 
l'impacte emocional que està 
tenint l'elevat nombre de de
funcions al municipi. Veïns que 
viuen als voltants del geriàtric 
van assenyalar que des de casa 
"veiem com surt el cotxe de 
morts".-

D'altres es van preguntar 
"qui es responsabilitza de la si
tuació" i van qualificar el suc
cés com "una cosa molt forta" i 
"poc agradable". Així mateix, 
van apuntar que la situació és 
"dura", creuen que "hi ha ha-

La consellera Vergés, ahir a la sortida de l'hospital de Tremp. 

ran aquesta mateixa setmana. 
"Sempre actuem, però no can
viem el gestor el primer dia", va 
subratllar Vergés. De fet, només 
n'han intervingut 21 a Catalu
nya (5 a Lleida). A Tremp es va 
fer quan tota la direcció i gran 
part de la plantilla estaven con
tagiats o confinats. 

D'altra banda, En Comú Po
dem va reclamar ahir la dimis
sió del delegat de la Generalitat, 
Ramon Farré; i de la gerent de 

la regió sanitària de Lleida, Di
vina Farreny, per "deficiències" 
en la gestió del brot de Tremp. 
Setanta de les 87 residències de 
Lleida no tenen casos i són ver
des. Onze tenen brots (roges) i 
en sis més hi ha positius, però 
estan sota control i el centre està 
sectoritzat (taronges). La Llar 
de Sant Josep de la Seu ha recu
perat els 21 residents traslladats 
a Puigcerdà i els quatre infectats 
al centre han rebut l'alta. 

CRONOLOGIA 

19 de novembre 
I Un treballador del geriàtric 
dona positiu. L'endemà es fa un 
cribratge massiu a treballadors 
i padrins. 

23 de novembre 
I Hi ha 57 positius (49 padrins i 
8 treballadors). Van en augment 
i a finals de setmana són 121 (96 
residents i 25 empleats). 

26 de novembre 
I Inspecció de Salut. La Funda
ció Fiella va al·legar que no van 
trobar errors i Vergés va dir que 
tan sols buscaven legionel·la. 

28 de novembre 
I Salut intervé el geriàtric i posa 
al capdavant Gestió de Serveis 
Sanitaris (GSS). En aquell mo
ment, tota la direcció del centre 
estava contagiada o aïllada. 

29 de novembre 
I Els bombers hi van, deu dies 
després del primer cas, a desin
fectar el centre. 

15 de desembre 
I Els morts ja són 55 i uns altres 
55 usuaris s'han recuperat. 

Un cotxe de morts, ahir a les portes de la residència de la Fundació Fi ella ;t Tremp. 

gut algun tipus de descontrol" 
perquè "no és normal que hi 
hagi tants morts" i van desta
car que en aquesta residència 
viuen "persones d'edat molt 
avançada". 

D'altra banda, la gran majo
ria dels treballadors que sorti
en ahir al migdia del geriàtric 
no van voler fer declaracions 
a aquest diari, si bé un d'ells 
va explicar que "la cosa va a 

menys", malgrat els cinquan
ta-cinc morts, i va recordar 
que hi ha una zona del centre 
en la qual es troben exclusiva
ment els usuaris que han donat 
positiu. 
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casos d'una mateixa família 
que està coñfinada. A Nalec 
(2.169 punts) són dos positius 
d'una mateixa família, que es
tan actualment finalitzant la 
quarantena. 

Hi ha només quatre positius 
a Ciutadilla, amb un índex 
de 1.503; i a l'Espluga Calba 
(1.006 punts) hi ha constància 
de tres positius. A Vallfogona 
de Balaguer (1.044) hi ha dos 
famílies confinades amb deu 
persones en total. 

L'alcaldessa de les Valls 
d'Aguilar, Rosa Fàbrega, va 
atribuir ahir l'increment de l'ín
dex del risc de rebrot fins als 
1.071 punts a positius de perso
nes "censades al municipi, però 
que realment no resideixen de 
forma habitual entre nosaltres". 

Només la Val d'Aran i l'Alta· 
Ribagorça presenten un baix 
risc de rebrot, inferior a cent 
punts. A la resta de comarques 
lleidatanes és elevat. Aquest i 
altres indicadors sobre l'evo
lució de la pandèmia osciHen 
també en funció dels cribratges 
massius que la Generalitat por
ta a terme des de fa setmanes en 
diferents municipis mitjançant 
tests d'antígens. 

El departament de Salut va 
portar a terme entre dilluns i 
ahir un cribratge massiu a Bell
puig, en el qual van participar 
1.060 persones. L'alcalde, Jor
di Estiarte, va agrair els que 
"per consciència ciutadana i 
pensant en el bé comú hi han 
participat". Estiarte també va 
lloar els voluntaris de Creu Ro
ja a l'Urgell. A més dels tests a 
Bellpuig, ahir va continuar el 
cribratge al barri de la Mariola 
de Lleida, en el qual van parti
cipar 102 veïns; i 88 persones 
es van sotmetre als tests que 
van tenir lloc al Soleràs, a les 
Garrigues. A les comarques del 
Pirineu, van prosseguir les pro
ves al municipi de Tremp, amb 
un total de 177 participants. 

ÉS NOTÍCIA I s 
CORONA VIRUS MOBILITAT 

El Govern accepta equiparar Andorra 
i Alt Urgell en matèria de mobilitat 
Pendent de la decisió de Madrid, mentre el trànsit a la frontera és un 72% menys 
que el2019 [[Indignació a Aran a l'impedir el pas als chents francesos 

C. SANS I M.MOLINA 
1 LA SEU /BOSSÒT I La Generalitat va 
acceptar ahir la petició d'equi
parar els ciutadans d'Andorra 
als de l'Alt Urgell en matèria de 
mobilitat. Això permetrà que 
que els habitants del Principat 
es desplacin per Catalunya sen
se més restriccions que les que 
s'apliquen als veïns de l'altre 
costat de la frontera. Està pre
vist que entri en vigor a par
tir del cap de setmana, quan el 
confinament municipal passarà 
a ser comarcal. Tanmateix, la 
decisió no dependrà només de 
l'Executiu català. 

"El Govern espanyol, que 
té les competències en matèria 
de fronteres, haurà d'autorit
zar que Andorra i l'Alt Urgell 
s'integrin com a territori únic 
de mobilitat", segons la porta
veu del Govern, Meritxell Budó. 
"Som conscients de la realitat de 
les zones frontereres, que han 
de tenir un tractament específic 
per les relacions entre veïns", va 
dir. En aquesta línia, l'alcalde 
de la Seu, Jordi Fàbrega, es va 
mostrar "molt satisfet", ja que 
aquesta mesura "ens permetrà 
respirar des del punt de vista 
emocional, per les famílies de 
la comarca que no han pogut 
veure's en els últims dos mesos 
estant a escassos quinze quilò
metres, i també per la relació 
econòmica", va dir. El ministre 
de Salut andorrà, Joan Martínez 
Benazet, es va mostrar "opti-

Cues de conductors francesos ahir a Eth Portilhon que no van poder passar a la Val d'Aran. 

mista" amb la resolució final 
i va afegir que la decisió cata
lana significa una assimilació i 
una flexibilització de mobilitat 
entre territoris. El trànsit a la 
frontera de la Farga de Moles 
està sent un 72% inferior que 
el de fa un any. Segons va as
senyalar el Govern d'Andorra, 
el volum d'entrada de vehicles 
entre 1'1 i ellS d'aquest mes ha 
estat de 36.513, mentre que el 

Les PCR ratifiquen que hi 
ha disset infectats pel brot 
a l'hospital Santa Maria 
I LLEIDA I Els resultats de les pro
ves PCR efectuades als paci
ents i al personal sanitari de 
la planta de l'hospital Santa 
Maria afectada per un brot 
de Covid han confirmat que 
hi ha un total d'onze pacients 
i sis professionals que s'han 
contagiat. 

Una portaveu del centre va 
assenyalar que s'ha dut a ter
me "un cribratge generalitzat" 
i que les proves no han detec
tat més positius. Tal com va 
avançar ahir SEGRE, el brot 

ACADÈMIA DE TALARN 

La Covid ja afecta una 
trentena de persones 
de I'AGBS i Salut portarà 
a terme un cribratge 

ha tingut lloc en una ala de la 
primera planta de l'hospital. 
Al marge de les proves PCR, 
s'ha portat a terme una secto
rització dels pacients per evi
tar nous possibles contagis, els 
professionals que han donat 
positiu han quedat confinats, 
s'ha procedit a la ventilació i 
desinfecció de les habitacions 
una vegada efectuats els tras
llats interns i s'han restringit 
temporalment les visites dels 
familiars. 

D'altra banda, el brot de 
l'Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials ja afecta una tren
tena de persones, segons fonts 
properes, que no van descar
tar que hi hagi més positius 
al llarg dels pròxims dies. La 
conselleria de Salut té previst 
fer un cribratge properament, 
van afegir. 

del mateix període del2019 va 
ser de 132.447. 

Davant la previsió d'ampli
ar la mobilitat a la frontera an
dorrana, controls de Mossos a 
Aran impedien ahir el pas de 
cotxes procedents de França, 
el primer dia en què aquest país 
suavitza les seues restriccions 
a la mobilitat. Això va causar 
indignació a Les i Bossòst, i les 
institucions araneses van tor-

nar a demanar els governs que 
tinguin en compte la realitat de 
la zona. Els alcaldes d'aquestes 
poblacions i el Conselh van in
sistir que l'economia del Baish 
Aran depèn dels clients gals. 
Molts propietaris de negocis van 
expressar malestar i van consi
derar un greuge que sí que es 
permeti el pas per altres punts 
fronterers. Això passava ahir a 
la Jonquera. 

Inscrites nou-centes 
inferméres per injectar les 
vacunes fent hores extres 
I TREMP I Un total de nou-centes 
infermeres ja havien respost 
ahir només en un dia a la crida 
de la Generalitat per partici
par de forma voluntària en la 
campanya de vacunació de la 
Covid-19. "Agraïment immens. 
Una altra vegada els professi
onals sanitaris responen", va 
manifestar la consellera de Sa
lut, Alba Vergés, des de Tremp. 
Vergés va anunciar dilluns que 
la primera etapa de la vacuna
ció anirà a càrrec de cinc-centes 
infermeres, que començaran ad
ministrant les dosis als usuaris 
i treballadors de les residències 
al gener. El mateix dilluns, es va 
iniciar una crida a través dels 
Collegis d'Infermeria de Cata
lunya per buscar professionals 
que vulguin compaginar aques
ta tasca amb la seua feina habi
tual. En aquest sentit, Vergés 

va assegurar que les infermeres 
que participin en aquesta cam
panya rebran una "compensació 
adequada". Després de les resi
dències, Vergés va assenyalar 
que la vacunació seguirà amb 
els professionals sanitaris i so
ciosanitaris al ser "promotors 
de la confiança" del conjunt de 
la ciutadania cap a la vacuna. 

Per la seua part, la presiden
ta del Col·legi d'Infermeria de 
Lleida, Mercè Porté, va fer una 
crida a les professionals per par
ticipar en aquesta campanya i 
va considerar que la remune
ració extra pot ser un aHicient 
econòmic per a les de centres 
sociosanitaris, ja que el seu sou 
és inferior que a l'Atenció Pri
mària i hospitalària. Va afirmar 
que si haguessin d'administrar 
les vacunes dins del seu horari 
no donarien l'abast. 
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rJna tragèdia dolosa .. 
EXISTEIXEN TRAGÈDIES ac
cidentals, com le!;! riuades, les 
allaus o les tempestes tropicals, 
i altres que poden ser evitades 
si els qui tenen responsabilitats 
públiques es comporten com 
s'esperap'ells, amb responsa
bilitat. En aquest tràgic 2020, 
una part de la pandèmia provo
cada pel SARS-CoV-2 ha estat 
inevitable. Ningú sabia res sobre 
aquest virus, ningú no tenia ni 
idea de com afrontar la lluita 
contra el virus i ningú no dispo
sava de prou coneixements per 
organitzar polítiques de salut 
pública eficaces des del primer 
dia. Algunes de les víctimes 
eren, per tant, inevitables i cal 
reconèixer la tasca dels cien
tífics que han dedicat els seus 
escassos recursos i el seu molt 
talent a combatre la malaltia. 
Com els sanitaris, que han as
solit graus d'heroisme que cal
drà agrair durant generacions. 
En aquesta mateixa categoria 
d'herois cal incloure també el 
personal de moltes residències 
de gent gran, que s'han enfron
tat a la mort sense gairebé ar
mes, que han protegit els seus 
residents com si fossin els seus 
propis pares i mares i han llui
tat per mantenir el virus fora 
dels seus murs. Per desgràcia 

En alguns casos, com el 
de la Fundació Fiella, 
s'han produït suposades 
conductes doloses que 
els fiscal i els jutges 
hauran de tipificar 

no sempre ha estat així i en al
guns casos cal parlar, sense cap 
mena de dubte, de conductes 
doloses que la fiscalia haurà de 
tipificar i els jutges hauran de 
castigar. El relat que fan els fa
miliars dels residents de la Fun
dació Fiella de Tremp posa els 
pèls de punta i assenyala els qui 
han estat incapaços de protegir 
els residents quan ja existia prou 
experiència. I no són els treba
lladors d'aquest i altres centres, 
mal pagats i abnegats, els res
ponsables del crim. 

' ARES ESCRIBA I CRUELLS 
TRES VOLTES REBEL 

No és llei de vida 
SE'NS MOR la gent gran i no fem 
prou per evitar-ho. La Covid-19 
assalta les residències amb una 

- virulència esfereïdora. Al març 
a traïció, d'acord, però ara no 
podem acceptar de cap mane
ra la sorpresa com a contesta ni 
com a excusa. Les. lamentacions 
no abasten les dimensions mons
truoses de la tragèdia que es viu 
al centre Fiella de Tremp. Com 
tampoc serveixen el silenci ni 
el traspàs de respo_nsabilitats. 
Que algú s'expliqui com cal i 
assumeixi que el sistema no ha 
funcionat. I no només pública
ment, també davant la.justícia. 
Dues vegades, dues, ha hagut de 
demanar informació la Fiscalia 
de Lleida per avaluar si es van 
complir els protocols de segure
tat. Ultima resposta: s'estan re
copilant les dades. I no s'ha actu
at tard, diuen. Consellera, amb 
un retard de més de cinquanta 
morts s'ha arribat. Un preu ca
ríssim. El degoteig de víctimes 
d'aquesta espera sinistra no~ 
aturador i les administracions 
responsables semblen haver-se 
resignat a ser simples espectado
res insensibles. Saber com i per 
què no retornarà a les famílies 
uns éssers estimats que han per
dut sense ni acomiadar-se però 
invertir temps a esbrinar les cau-

ses serviria per mostrar respecte 
a la memòria d'aquestes perso
nes i perquè la seua absència no 
fos endebades. Com digerim que 
es truqui a un familiar per infor
mar-lo que millora l'estat d'un 
pacient que va morir fa dies? El 
més de mig centenar de víctimes 
tenia noms i cognoms, cares, cir
cumstàncies i històries de vida. 
La mort els està convertint en 
números. És intolerable aquesta 
broma macabra! En quin mo
ment hem començat a ser tan 
estúpids com per no valorar tot 
el que aporta la gent gran a la 
societat? Quan i per què els hem 
arraconat a l'abandonar-los a 
la seua sort? De quina manera 
el personal de les residències 
podrà tirar endavant després 
del que els està caient a sobre? 
Mentre ens adverteixen que el 
corona virus en té prou amb una 
estona breu per passar d'un cos a 
l'altre, a Tremp es v~ trigar nou 
dies a intervenir. "Es llei de vi
da" m'ha semblat sempre un mal 
consol per a qualsevol pèrdua. 
No és llei de vida oblidar la gent 
gran. No és llei de vida accep
tar morts evitables. No és llei de 
vida que l'edat anul-li l'empatia. 
L'experiència és saviesa. Si no 
en tenim cura serem encara més 
ignorants. 
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Jutjar dos vegades un fet 
Un principi bàsic de la justícia és no ser jutjat en dos ocasions pels mateixos fets , 
però el dirigent de Bildu, Arnaldo Otegi, haurà de tornar a asseure's al banc dels 
acusats després d'haver passat per l'Audiència Nacional, pel Suprem i fins i tot pel 
Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg per respondre de les acusacions de recons
truir la direcció de Batasuna en l'etapa final d'ETA i fins i tot d'haver complert una 
condemna de sis anys i mig a la presó. El més paradoxal és que li arriba aquesta 
repetició del judici després d'haver guanyat la causa a Estrasburg, on els jutges eu
ropeus van considerar que no havia tingut un judici just pels comentaris impropis 
d'una jutge que havia mostrat parcialitat en el cas, la qual cosa la desqualificava 
com a jutjadora. Però en lloc de sancionar la jutgessa i per extensió certes actituds 
de la justícia espanyola, el que ha fet ara el Suprem és castigar el condemn-at, in
justament segons Estrasburg, que ja havia complert la condemna, i obligar-lo a un 
nou judici després d'haver passat per totes les instàncies. El Suprem s'empara en 
l'argument que es pot jutjar els mateixos fets si "un vici processal afecta la sen
tència dictada" i entenent que els suposats fets delictius no poden quedar sense 
jutjar, però s'obvia que ja ha complert condemna i que no es pot penalitzar qui ha 
estat víctima de la parcialitat. Per poques coincidències que hi hagi amb la trajec
tòria d'Otegi, semqla evident que s'està cometent una injustícia que tard o d'hora 
tornarà a ser esmenada per Europa. I ja són massa els casos en què els tribunals 
europeus han de rectificar sentències de jutges espanyols. 

·compensar per embassaments 
Els municipis afectats per embassaments han reclamat compensacions i que es 
reconegui la seua singularitat en el marc del repte demogràfic i la lluita contra 
la despoblació. És evident que la construcció de pantans i embassaments va ser 
una de les moltes c;auses que va provocar el buidament d'àmplies zones rurals 
i és lògic que es plantegin compensacions. La part dolenta és que per a molts 
arribarà tard. 
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VOX POPULI 

Àlex Arenas @_AiexArenas 
«Els científics estan preocupats per l'increment de contagis 
per. Nadal. Un càlcul aproximat indica que, amb trobades de 
deu persones (amb mesures), t indrem un increment de la 
transmissió del virus per 4 per cada trobada. Molta cura.» 

Jordi Graupera @JordiGraupera 
«Algú ha explicat per què el Regne Unit i els EUA estan 
vacunant i la UE, que ho està tancant tot, encara no?» 

Marisa Ruché @Ruc elolo 
«Estic trista i consternada pels fets succeïts a la Fundació 
Fiella de Tremp. Donar un cop de mà no és tasca fàcil quan no 
estàs habituat a treballar en residències amb els EP I.» 

Pau Cruz @paucruztrullas 
«És curiós com tota la gent que adora I'Angela Merkel plorant 
estava molt enfadada quan plorava l'Alba Vergés.» 

Miguel Blazquez @BiazquezFont 
«1.000 metres de lona publicitària a 100 metres del Santiago 
Bernabéu a Madrid. Únicament podia fer-ho el senyor Joan 
Laporta. El Barça necessita tornar a sentir-se orgullós i 
il·lusionat i, almenys això, Laporta ho assegura.» 

Alba Vergés 

«Vam estar 
pendents des de 
l'inici de Tremp, 

però no vam 
intervenir fins 
que va quedar 
sense direcció» 

Consellera de Sa lut 
de la Generalitat 
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SEGRE 
Dimecres, 16 de desembre del 2020 

GUIA 
Certamen. Les Borges crea els premis Josep 
Lladonosa, ei'MasterChef' català. 

Tradició. La Passió de Cervera torna a perillar 
per l'aforament en assajos. 
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lleida s'alia contra el coronavirus 
Més de 190 activitats recaptaran fon-s per a 'La Marató', que TV3 emet diumenge i se centrarà en 
la investigació d'aquesta malaltia li Ponent ja ha destinat més de 5.500 euros a aquesta causa 

ACTIVITATS A LLEIDA 

Els municipis lleidatans han orga
nitzat al voltant de 190 propostes 
per recaptar fons per a la investi
gació del coronavirus. 

DADES 

RECAPTATS 

Ponent ha col·lectat fins a la data 
més de 5.500 euros amb camina
des, sortejos i vendes de produc
tes solidaris. 

DIUMENGE 

Una de cada quatre iniciatives 
programades a les comarques llei
datanes coincidirà amb l'emissió 
de La Marató, diumenge vinent. 

MILIONS D'EUROS 

Des del 1992, La Marató ha re
captat prop de 202 milions d'eu
ros i ha finançat 872 projectes 
d'investigació. 

Els alumnes de l'escola Comtes de Torregrossa, a Alcarràs, han cantat la melodia de 'La Marató' en llenguatge de signes. 

ALGUNS DELS ACTES PROGRAMATS 

SEGRIÀ NOGUERA LES GARRIGUES PLA D'URGELL 

I Amb un total de 51 activitats I Exposicions, mercats solidaris i I Més d'una trentena de propos- I Torregrossa s'afegeix a La Ma-
populars programades, destaca la sortejos omplen aquests dies la tes, entre les quals hi ha classes de rató amb la venda de mascaretes 
cercavila que organitza diumenge Noguera. L'ajuntament de Fora- zumba a Arbeca, projeccions de en diferents establiments. En total 
Llardecans (11 h) i la caminada po- dada apostarà diumenge per un pel-lícules a Castelldans o tómbo- s'han programat setze activitats 
pular de I'IMO. concert solidari (18.00 h) les al Vilosell. en aquesta comarca. 

URGELL SEGARRA SOLSON&S ALT URGELL 

I A més de la venda de calendaris I L'escola Sant Gil de Torà i l'i ns- I La Coma, Llobera, Riner i Solso- I La Seu d'Urgell i Oliana han re-
dels veïns de Rocafort de Va ll bo- titut La Segarra de Cervera han na són els municipis que aquest captat fons amb guardioles. El 
na, tajuntament d'Anglesola ofe- editat vídeos musicals per animar any participen en la campanya so- Country Club & Batokatú ha treba-
reïx dissabte cassola per em por- les famílies a col-laborar en La lidària per recaptar fons contra la llat una cançó del disc de La Mara-
tar. Hi ha vint propostes. Marató. SARS-CoV-2. tó amb body percussion. -PALLARS SOBIRA VAL D'ARAN ALTA RIBAGORÇA PALLARSJUSSA 

I Visites guiades i sortejos de eis- I L'Escòla d'Ostalaria de Les pro- I Set activitats des de finals de I Isona, la vall Fosca i Tremp es 
telles de productes a Baix Pallars, posa entre demà i divendres un novembre al Pont de Suert, la Vall bolquen en la recaptació de fons 
Llavorsí, Rialp i Sort. Els socis de esmorzar solidari i venda de pro- de Boí i Vilaller. El consell comarcal contra la Covid-19 amb la ven-
l'Associació Cultural Sardanistes ductes nadalencs elaborats de for- ha convocat el primer concurs de da de mascaretes, caminades i 
de Sort ja han donat SOS €. ma artesanal. postals nadalenques. sortejos. 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I La maquinària per a 
la vint-i-novena edició de La 
Marató de TV3, que s'emetrà 
diumenge, ja està en marxa. 
Ent itats, ajuntaments i centres 
educatius de les comarques llei
datanes ultimen els preparatius 
per a les activitats que contri
buiran a la gala solidària, que 
en aquesta ocasió recaptarà 
fons per a la investigació del 
virus SARS-CoV-2 . 

Des de principis de març, el 
coronavirus ha provocat una 
situació excepcionalitat sani
tària a tot el món i només a la 
demarcació de Lleida s'ha saldat 
amb més de 24.500 casos i 506 
defuncions a la província. 

Malgrat les restriccions de 
mobilitat, desenes de munici
pis lleidatans han tornat a fer -

RESTRICCIONS 

Desenes de municipis de 
tota la província s'han 
bolcat en la iniciativa, 
malgrat les restriccions 

gala del seu esperit solidari i han 
organitzat al voltant de 190 ac
tivitats que inclouen sortejos, 
venda de productes, camina
des, cercaviles i espectacles 
d'animació, entre moltes altres 
iniciatives. 

A Alcarràs, els alumnes i do
cents de l'escola Comtes de Tor
regrossa han optat per compar
tir un vídeo en el qual canten la 
melodia de La Marató, titulada 
Serem més forts, en llenguatge 
de signes. 

"En un any molt difícil, mar
cat per l'ús de les mascaretes i 
la distància social, hem cantat 
amb tot el nostre cor i cos per 
transmetre un missatge d'es
perança", van explicar des de 
l'equip directiu del centre, i van 
destacar que "tots els petits de 
l'escola, des de P3 fins a sisè de 
Primària, s'han bolcat moltíssim 
en la iniciativa". 

Encara que moltes propostes 
se celebraran diumenge vinent , 
coincidint amb l'emissió del pro
grama, Ponent ja ha recaptat 
més de 5.500 euros per contri
buir en la lluita contra el virus. 
Entre aquestes activitats desta
quen les organitz~des per Club 
Caminants de Sudanell, que ha 
aconseguit 1.407 euros amb una 
caminada, una xocolatada i un 
sorteig de cupons de regal en 
establiments locals. 
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JOSEP BORRELL l' RA LLIURE DIMECRES, 16 DE DESEMBRE DEL 2020 

Blog: xerric.cat 

, • 
L' 
t Anomalies 

H
om es pregunta: com és possible 
que jo.ves d'entre 20 i 30 anys 
s'emmirallin amb la simbologia 
nazi, s'hi manifestin, en facin 

la salutació i combreguin apassionada
ment amb la seua criminal ideologia? 
Com <ieia aquell qui no coneix la seua 
història està condemnat a repetir-la, en 
podria ser un motiu molt genèric. La so
ciologia, la psicologia, la psiquiatria i fins 
i tot l'antropologia tenen moltes explica
cions plausibles per a aquest fenomen : la 
reproducció ideològica i maneres de fer 
de l 'entorn familiar o, per contra, com 
una forma de rebel·lió contra la classe 
social d'origen, fins al fet d'haver-se criat 

Els partits de dreta 
i extrema dreta 
estan tolerant el 

1945. O sigui, els amics, successors o els 
parents dels qui van votar no al referèn
dum de la Constitució ara són els qui més 
defensen la Constitució! Com no se n'han 
de sentir amb les sentències del TS con
tra l'independentisme, amb la majoria 
dels seus al TC, al Consejo General del 
Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, 
a la Fiscalia, a la Prefectura de l'Estat. 

i educat en el massa poc o en el massa de messianisme feixista 
tot. El més desconcertant, però, és que 

El més preocupant és que els partits de 
dreta i d'extrema·dreta representats, pre
cisament, al Parlament i al Senat, acom
panyats de l'orquestra terrorífica medià
tica, amb el seu enfrontament visceral 
contra el govern de Sanchez-Iglesias, que 
en diuen del "pacto comunista-etarra-se
paratista", estan alimentant, exacerbant, 
tolerant (o com a mínim mirant cap una 
altra banda) el messianisme franquista, 
feixista, nazi, i ajudant a crear una idea 

aquests individus es manifestessin, enmig ............................ ......................... ................. . 
d'una concentració de Vox a favor de la 
Constit~ció (que baixi Déu i ho vegi!) el dia de la Cons
titució! Es surrealista! Quan la Constitució la defensen 
amb tanta vehemència els partits de dreta i d'extrema 
dreta m'ensumo que, passats els anys, hi han trobat el 
vestit a mida per continuar operant com si a la pràctica 
res important no hagués canviat des de les posicions 
de poder que tenien amb El Fuero de los Españoles del 

·-·--_ ............. 
• 

de caos i desgovern molt perillosa. Si els del sabre i les 
pistoles que es manifesten contra el govern i apel·len 
al rei poguessin revertir la situació, és a dir, fer un cop 
d'estat, potser sí que tornaríem a repetir la història i 
els que ara defensen amb tant d'èmfasi la Constitució 
serien els primers que ens cobririen amb calç viva. Fins 
a la meitat de la població espanyola? 

DflVat 
Silenci sobre el 
cas de Tremp 
Va venir la conselle
ra de Salut a Tremp, 
però tampoc va 
aclarir gran cosa 
sobre la situació a 
la residència de la 
ciutat. De fet. segons 
van assenyalar fonts 
pròximes, ni la va ar
ribar a visitar perquè 
és roja i quan sortia 
de l'hospital, on es 
va reunir amb GSS i 
càrrecs de Salut, no 
va voler atendre els 
periodist~s que l'es
peraven, que tampoc 
van ser autoritzats 
a fer fotos abans de 
la roda de premsa 
telemàtica que va 
oferir des de la seu 
de l'Institut Cartogrà
fic i Geològic. Només 
van deixar entrar a 
captar unes imatges 
TV3 i ACN, però als 
de "províncies" que 
s'havien desplaçat 
fins a Tremp, ni una 
paraula. Un silenci 
que s'estén als treba
lladors de la residèn
cia: tots la mateixa 
consigna, "no podem 
dir res". El silenci 
d'ells s'entén, però el 
de la consellera, no. 

la imatge 
del dia 
'MasterChef' 
català a 
les Borges 

L'ajuntament de les Bor
ges Blanques va presen
tar ahir la primera edició 
~els Premis Gastronò
mics Josep Lladonosa, 
un certamen en honor 
a aquest reconegut xef 
nascut a Alguaire. 

l'ascensor 

o 
Josep Lladonosa 
Aquest prestigiós xef 
d'Alguaire serà un 
dels membres del ju
rat del MasterChef 
català que impulsa 
l'ajuntament de les 
Borges Blanques. 

o 
Artur Deu 
Gerent d'Iberspa, 
empresa de Cerve-
ra especialitzada en 
spas, que aixeca la 
seua nova fàbrica des
prés d'incendiar-se 
la primera el 2019. 

Ignasi Biosca 
Conseller delegat de 
l'empresa catalana 
Reig Jofre, que pro-

. duirà massivament 
la vacuna Janssen 
(Johnson & Johnson) 
contra el c01:onàvirus. 

Josep Maria Mauri 
Vicari general de la 
diòcesi d'Urgell i patró 
de la residència Fiella 
de Tremp, que es de
sentén del que ha suc
ceït després de la in
tervenció del Govern. 

IMPLANT DENTAL 390€ 

ORTODÒNCIA INVISIBLE 1990€ 

1 a VI SIT A I ESTUDI GRATIS 

FINANÇAMENT FINS 60 MESOS SENSE INTERESSOS ~ chela.com O [!) 

9 Lleida 973 28 99 99 Balaguer 973 28 33 33 Mollerussa 973 64 33 33 Almacelles 973 98 81 77 
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