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Llèida prepara la vacunació, que 
començarà a tota la UE ~I dia 27 
Lin~ oia li Un de cada quatre veïns 
està afectat pel brot i el municipi es 
confina i farà estrictes controls 

Tremp li El geriàtric preveu recuperar 
visites avui i les defuncions segueixen 
en 58, al no produir-se decessos ahir 

Sense acord li El Govern ajorna a avui 
l'anunci de les noves restriccions al 
continuar pujant els contagis 

~S NOTÍCIA I 3-8 

Alguaire, base de llançaments per a satèl·lits Aval judicial al 
projedede 
l'accés a l'àrea 
comercial de 
Torre Salses 

TrebaUspera 
f~ plataforma 
d'~tacionameat. 

Tallat el túnel de 
Vielha al cremar-se 
un cotxe a l'interior 
Durant dos hores per la intensa 
fumarada i va obligar a la 
desviació de vehicles, i els alcaldes 
exigeixen millores a l'N-230 

COMARQUES I 17 

DENTAL-UNYOLA 

COMARQUES I 14 

SA 

El TSJC rebutja recursos 
contra modificar el PGM 

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha desesti
mat els dos recursos presentats 
contra la modificació del Pla 
General aprovada per la Paeria 
per prolongar i desdoblar el vial 
Víctor Torres, principal accés a 
Torre Salses. 

LLEIDA I 11 

Condemna de 2,5 anys 
per causar un xoc a 
I'N-240 que va matar 
una jove de les Borges 
El Jutjat Penal de Lleida ha con
demnat a 2,5 anys de presó el 
conductor acusat de causar un 
xoc a l'N-240 en el qual va morir 
Marta Soria. 

COMARQUES I 16 

IUI IUIIIIIIIIU IUIUIIIIIIUIIIIWUIIIlll 

INSTITUClONS 

Talarn obté un suport 
gairebé unànime per als 
comptes de la Diputació 

COMARQUES I 1 S 

' bast de o m! 
· Finançament a mida· Treballem amb mútues 

· Tecnologia 30 ·Cirurgia guiada 
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LLEIDA I COMARQUES 

La residència de Tremp preveu 
recuperar avui les visites 
Els difunts segueixen en 58 i el centre passa a ser 'taronja' li Una 
altra mort a la Mas Vell d'Agramunt després de controlar el b~ot 

X.RODRIGUEZ I REDACCIÓ 
I LLEIDA I La residència Fiella de 
Tremp preveu recuperar durant 
el dia d'avui les visites dels fa
miliars, després que la classifi
cació del geriàtric hagi canviat 
de roja (amb un brot) a taron
ja (amb casos actius, però sota 
control, i el centre sectoritzat). 
Així ho van assegurar fonts de 
la conselleria de Salut, que van 
apuntar que ahir ja es prepara
ven els circuits per a les visites. 
D'altra banda, durant les últi
mes vint-i-quatre hores no hi 
va haver més morts, per la qual 
cosa la xifra de defuncions de 
manté en 58. Així mateix, hi ha 
55 usuaris que ja s'han recupe
rat de la Covid i 22 encara són 
positius. D'aquests, 12 es troben 
a la residència, 9 a l'Hospital del 
Pallars i 1 va ser traslladat al 
geriàtric de Guissona i poste
riorment va donar positiu. Així 
mateix, hi ha 32 treballadors 
positius, 3 menys que dimecres, 
segons dades de Salut. 

A la residència de Tremp 

també s'aplicarà el pla de Na
dal, que permet les sortida dels 
usuaris per a trobades amb els 
seus pròxims en domicilis en 
les festes nadalenques, sempre 
seguint les mesures de segure
tat per prevenir contagis. Així 
mateix, el pla estableix que els 

PLA NADALENC 

Al centre del Pallars 
s'aplicarà el pla de sortides 
d'usuaris per a trobades 
en domicilis per Nadal 

centres facilitaran les visites i 
ampliaran els espais destinats a 
aquesta finalitat, excepte quan 
la situació epidemiològica no 
ho permeti. 

S'ha de recordar que la grave
tat de la situació a la residència 
de la capital del Pallars Jussà va 
portar el departament de Salut a 
intervenir el centre i posar-hi al 
capdavant GSS. La Fiscalia, per 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

la seua banda, reclama informes 
sobre el compliment dels proto
cols de seguretat. La Fundació 
Fiella va defensar que es van 
complirtoteslesmesures,perla 
seua banda Salut va denunciar 
"greus irregularitats" i la Ge
neralitat ha obert un expedient 
sancionador. 

D'altra banda, la residència 
Mas Vell d'Agramunt h~ re
gistrat un altre mort pel brot, 
que ja estaria controlat, com ja 
va avançar SEGRE. En aquest 
sentit, aquesta setmana quatre 
usuaris ja han rebut l'alta, men
tre que uns altres dos es troben 
hospitalitzats i tres segueixen 
en tractament al centre. Pel que 
fa als treballadors d'aquest cen
tre, la majoria ja s'han reincor
porat als seus llocs, encara que 
tres més continuen confinats 
als seus domicilis. El brot en 
aquest centre Mas Vell d'Agra
munt ha causat un total de tres 
defuncions i dinou positius, que 
corresponen a dotze residents i 
set treballadors. 

CASOS<ONFIRMATS AMB PCR/TA I I INGRESSOS HOSPITALARIS I I DEFUNCIONS 
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518 
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DATA RISC DE REBROT 
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30/11-06/12 385 440 
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(*)Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandèmia 

98 93 96 
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RT* 
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1,23 1,86 
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INCID~NCIA ACUMULADA 
EN 14 DIES 

lLEIDA PIRINEU 
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255,53 512,79 

321,39 647,58 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

CASOS 

MORTS 

( .. )51 2 segons l'estadística d'AQuAS 

11 
13 
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12.552 7.547 
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l lEIDA PIRINEU 

3,88 4,85 

3,21 2,00 

5,72 11 ,93 
Font: Departament de Salut 

MÓN 

32.358 
1.656.403 

Lleida registra una defunció i vuit ingressats més 
• La incidència de la Covid a 
Lleida continua a l'alça i ahir 
va tornar a disparar-se el mc 
de rebrot a la regió sanitària 
de l'Alt Pirineu i Aran amb 
151 punts més, per la qual co
sa es va ar.ribar als 867. I és 
que la comarca de la Cerda~ 
nya, amb 2 .816 punts, eleva 

els indicadors al Pirineu, on 
també ha pujat la transmis
sió del virus (Rt), que passa 
d'un 1,56 a 1,86. Pel que fa a 
la regió sanitària de Lleida, el 
risc de rebrot va créixer fins 
als 269 punts, 25 més, i l'Rt va 
passar d'un 1,15 a 1,23. Així 
mateix, Salut va notificar un 

difunt al Pirineu i 140 conta
gis més (96 al pla i 44 a les 
comarques de muntanya). A 
més, ahir hi havia vuit perso
nes més ingressades, amb un 
total de 157, de les quals 132 
estan en hospitals de Ponent. 
Tretze d'elles es troben en es
tat crític. 

Un equip mèdic va realitzar les proves a la mateixa empresa. 

Pi mec porta els 
tests d'antígens a 
firmes lleidatanes 
Els primers cribratges es van dur a terme 
en una empresa del polígon dels Frares 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA I Pimec, a través d'un 
acord amb la mútua Mutuacat, 
va iniciar ahir una campanya de 
cribratges entre empreses llei
datanes amb l'objectiu de de
tectar casos asimptomàtics de 
Covid-19 entre els treballadors. 
La iniciativa, anomenada "Co
vid Free in company", ofereix a 
les companyies la possibilitat de 
realitzar tests ràpids d'antígens 
a les plantilles a les seues prò
pies instaHacions amb l'objec
tiu de crear ambients de treball 
segurs, reduir les possibilitats 

El CSIF pregunta 
a Salut pel nou 
edifici de l'Arnau 
I LLEIDA I El CSIF ha reclamat al 
director del CatSalut, Adrià 
Comella, informació sobre 
les perspectives per a l'edifici 
Covid al costat de l'Arnau de 
Vilanova, després que no ha
gin rebut resposta a la primera 
petició de fa dos mesos. Tem 

. que hi hagi un "abús" cap als 
sanitaris. 

Quatre classes 
confinades més 
eleven el total a 44 
1 LLEIDA I Els centres educatius 
de Lleida tenen quaranta-qua
tre classes confinades, quatre 
més que el dia anterior, i els 
estudiants i docents en qua
rantena ja superen el miler, 
segons Educació. Al Segrià hi 
ha vint grups aïllats i cinc al 
Pallars Jussà, el Pla d'Urgell i 
el Solsonès, entre d'altres. 

de contagi i garantir la continu
ïtat de l'activitat econòmica. Els 
primers a participar en aquesta 
campanya van ser una trentena 
d'empleats de l'empresa Electrò
nica Saltó S.L, ubicada al polí
gon industrial dels Frares, però, 
segons va assenyalar la patro
nal, una dotzena més de petites 
i grans empreses lleidatanes ja 
han sol·licitat aquest servei. 

Les proves les van dur a ter
me un equip mèdic que es va 
desplaçar fins a la seu de la com
panyia, on es va instaHar una 
carpa a l'exterior per la qual 

Aran, a l'espera 
d'una resposta 
del Govern sobre 
la frontera 
I VIELHA I La síndica d'Aran, Ma
ria Vergés, va assegu-rar ahir 
que no ha rebut cap de reposa
da del Govern a les reiterades 
queixes per no equiparar la 
mobilitat entre França i la Val 
de la mateixa manera que s'ha 
fet entre l'Alt Urgell i Andorra, 
una homologació que entra en 
vigor avui. El diputat i alcalde 
de Bossòst, Amador Marqués, 
va traslladar aquesta queixa al 
ple de la corporació provincial 
d'ahir i va explicar el suport 
del president de l'organisme, 
Joan Talarn, que va indicar 
que ja ha traslladat aquesta 
reclamació a la Generalitat 
(més informació a la pàgina 
15). L'obertura de la fronte
ra amb França és vital per al 
territori. Marqués va indicar 
que li consta que a la Jonquera 
(Girona) els vehicles passen 
amb normalitat. 
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van anar passant un total de 34 
treballadors. En aquest cas, la 
plantilla ja es va sotmetre a ttn 
test ràpid f(\ quinze dies i, a més 
del d'aquest dijous, està previst 
repetir la prova a la tornada de 
les vacances ~ Madal. , • 

Segons va explicar· el pr~si
dent de Pimec a Lleida, Jaume 
Saltó, el cost dels tests, qúe te
nen un "preu especial" acor
dat amb la mútua, l'assumeix 
la mateixa empresa i aquests 
poden ser sol· licitats tant per 
aquelles que estlguin associa
des a la patronal com les que 
no. En aquest sentit, va asse
nyalar que la iniciativa busca 
"poder detectar casos positius 
dins de les plantilles per poder 
aïllar-los com més aviat millor" 
i "protegir així la continuïtat 
de l'activitat empresarial", ja 
que, segons ell, fins a l'arri
bada de les vacunes aquestes 
proves permeten donar "certa 
tranquil·litat" a les plantilles. 
Així mateix, va reivindicar que 
l'impuls d'aquest pla demostra 
que "el teixit productiu s'està 
esforçant i està invertint temps 
i diners per combatre el virus 
també dins dels seus negocis". 
Pi mec i Mutuacat van posar en 
marxa aquest projecte el passat 
S de novembre i des d'aleshores 
ja ha realitzat cribratges en di
versos polígons industrials de 
l'àrea de Barcelona, Tarragona 
i Girona. 

Cribratges a les Borges i Tremp 
D'altra banda, el departa

ment de Salut va continuar 
ahir portant a terme cribratges 
massius a la població amb tests 
ràpids d'antígens i en va realit
zar 345 a les Borges, on conti
nuaran fent-se avui de 10.00 a 
18.00 bores al Pavelló de l'Oli, 
i 252 proves més a Tremp. Així 
mateix, demà també es faran 
test el pavelló de Cappont de 
Lleida de 10.00 a 13.00 hores i 
de 16.00 a 20.00 bores. 

ÉS NOTÍCIA I s 
CORONA VIRUS LLEIDA I COMARQUES 

Un de cada quatre veïns de Linyola, 
afectat pel brot de Covid-19 
L'ajuntament anuncia que la mobilitat comarcal no s'aplica al seu municipi · 
J.G.M. 
I LINYOLA I El brot de Covid-19 a 
Linyola continua descontrolat. 
Segons ba informat el consulto
ri, la xifra de positius confirmats 
a través d'un test ja supera el 
centenar, mentre que unes 350 
persones han hagut d'aïllar-se 
als seus domicilis a l'haver es
tat en contacte directe amb els 
infectats. Així mateix, estima
cions del servei d'epidemiolo
gia apunten a altres centenars 
de contagiats, fet que elevaria 
el percentatge d'afectats a més 
del25% dels veïns, un de cada 
quatre d'aquesta localitat amb 
uns 2.800 censats. 

El consistori va emetre un co
municat en el qual va anunciar ' 
que la mobilitat comarcal en cap 
de setmana, que entra en vigor 1 

avui a tot Catalunya, no s'apli
carà al municipi. Així mateix, 
va apuntar que hi haurà controls 
policials als accessos al poble. 
Va demanar que les persones en 
contacte directe amb positius ès 
quedin a casa i compleixin les 
indicacions mèdiques encara 
que no tinguin símptomes. Així 
mateix, va insistir en la necessi
tat limitar al màxim la mobilitat 
i el contacte social. 

També va sol-licitar als propi
etaris de bars, cafeteries i res- 1 

taurants que tanquin al públic 1 

els negocis i que atenguin només 
1 

comandes per emportar. També 
va instar la resta d'establiments 
comercials a limitar al màxim 
l'aforament i no deixar-hi entrar 1 

els clients que no compleixin les 1 

mesures de protecció. El con
sultori mèdic, que va tancar di
marts després de donar positiu 
un dels professionals, va reobrir 
ahir amb facultatius del CAP de 
Mollerussa. 

Salut portarà a terme avui un 
cribratge a professors i alum
nes de l'escola El Sitjar. Es fa
ran proves PCR a 275 persones, 
de les quals 255 són alumnes. 
El centre compta amb 45 estu
diants i 2 docents confinats, i el 
consistori va aconsellar a totes 
les famílies que "evitin en la 
mesura que sigui possible por
tar els nens i nenes al col·legi". L'ajuntament ha demanat als veïns que evitin la mobilitat. 

-Els· contagiats pel brot 
a l'hospital Santa Maria 
s'eleven a vint 
M.MARQUÈS 
I LLEIDA I L'hospital Santa Maria 
ha detectat tres persones més 
contagiades de Covid a causa 
del brot registrat aquesta set
mana a la primera planta, en · 
què inicialment hi va haver 
disset afectats. La direcció del 
centre no va detallar si aquests 
tres nous positius són pacients 
que estaven ingressats per altres 
patologies o professionals. En 
aquest sentit, el comitè d'em
presa va confirmar que almenys 
un d'ells és un sanitari. D'aques
ta manera, el brot a la pr~ 
planta del Santa Maria ja afecta 
vint persones, de les quals al
menys onze són pacients i com 
a mínim hi ha set professionals 
infectats. Una vegada es va de
tectar el brot, l'hospital va porta 
a terme una sectorització dels 
pacients per tal d'evitar nous 

possibles contagis, els profes
sionals que han donat positiu 
han quedat confinats, s'ha pro
cedit a la ventilació i desinfecció 
de les habitacions una vegada 
efectuats els trasllats interns i 
s'han restringit temporalment 
les visites dels familiars. Fonts 
del comitè d'empresa van aplau
dir algunes de les mesures que 
s'han pres. "Per fi, salut labo- 1 

ral no posa cap impediment a 
1 

fer proves de diagnòstic de la 
Covid als treballadors que sos- 1 

piten que estan contagiats, ja 
que fins ara era molt difícil que 
acceptessin fer-se-les", van des
tacar. D'altra banda, van criticar 
que "tots els sanitaris que hagin 
d'entrar en una habitació d'un 
malalt al llarg de vint-i-quatre 
hores han de posar-se la matei
xa bata, la qual cosa considerem 
molt poc higiènic". 
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COMAD jQUES Presó per al conductor acusat de Guissona aborda la millora del barri 
~ causar un xoc mortal a I'N-240. de Sant Plàcid. 

wwwsegre.com/comarques I P·l6 j 
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INFRAESTRUCTURES AEROPORTS 

El GoVern vol llançar satèl·lits a Alguaire i 
controlar-los a l'observatori del Montsec 
Inclou aquestes instal·lacions públiques en l'estratègia per desenvolupar una indústria espacial a 
Catalunya li L'aeropor ha acollit des dels inicis proJectes per a vols suborbitals, fins ara sense èxit 

R.RAMfREZ 
I LLEIDA I La Generalitat planteja 
utilitzar l'aeroport d'Alguai
re per llançar petits satèl·lits, 
i controlar-los una vegada en 
òrbita des de l'observatori as
tronòmic del Montsec. Aquestes 
dos installacions formen part 
de l'Estratègia Newspace del 
Govern. La finalitat és desen
volupar a Catalunya indústries 
vinculades al sector espacial, i 
en especial a la tecnologia de 
nanosatèl·lits, de menys mida i 
cost que els convencionals. 

Documents del projecte pre
veuen llançaments el 2021 i 
afirmen que l'aeroport lleida
tà "pot ser fonamental en el 
desenvolupament de l'activitat 
espacial". Apunten que "hi ha 
empreses que intenten desen
volupar sistemes per posar en 
òrbita petits satèHits de forma 
eficient" i recalquen "la impor
tància d'explotar Alguaire per a 
aquesta mena d'activitats". A ixi 
mateix, recorden que "des dels 
orígens", aquesta instaHació es 
va "orientar a un potencial port 
espacial". Durant la construc
ció, fa deu anys, la Generalitat 
va modificar el projecte original 
per adaptar-lo a aquesta finali
tat i, des d'aleshores, ha estat 
escenari de diferents iniciatives 
per a vols suborbitals de passat
gers i per llançar satèHits, fins 

• ara sense èxit. 
Així, el Govern tripartit va 

eixamplar la pista d'aterratge 
quan encara estava en obres, el 
2008. Va passar de 45 metres a 
61 per optar a l'aeroport espaci
al que l'empresa Virgin Galactic 

TRANSPORT PÚBLIC 

Obres a l'aeroport 
I Maquinària pesant trebal la al 
recinte de l'aeroport per ampliar 
la plataforma d'estacionament 
d'avions en 39.000 metres qua-
drats més. · 

Un nou pla urbanístic 
I La comissió d'Urbanisme de Llei
da sotmetrà a aprovació la setma
na que ve canvis al pla urbanístic 
de l'aeroport per adaptar-lo a usos 
industrials. Planteja nous hangars 
i augmentar l'altura màxima d'edi
ficacions. Això últim és necessari 
per construir un hangar de 8.000 
metres quadrats que es destinarà 
a reparar avions. 

Sense residència d'estudiants 
I La proposta inicial per al pla ur
banístic incloïa un campus per a 
estudis aeronàutics i una residèn
cia per a quaranta estudiants. Ur
banisme rebutja la residència. 

Dos hangars inflables 
I L'aeroport compta amb l'han
gar de l'aeroclub i altres d'infla
bles. L'escola de vol BAA Training 
planteja utilitzar-ne un i l'a ltre po
dria ser per a la firma de logística 
Flightline. 

va acabar instaHant als Estats 
Units. Tampoc va tirar endavant 
el projecte de l'empresa Celes
tia Aerospace, que el2014 in
tentava utilitzar un antic avió 
de combat rus, un Mig-29, per 
llançar petits satèl·lits adossats 

CLAUS 

Al límit de la capacitat 
I Alguaire té una quinzena d'avi
ons estacionats i n'espera dos més 
en breu. Amb aquests arribarà al 
límit de la capacitat, a l'espera 
d'ampliar la plataforma. 

a míssils. Ara opera a Alguaire 
una firma de seguiment de sa
tèHits, Asgard, i el conseller de 
Polítiques Digitals, Jordi Puig
neró, presentarà avui el projec
te d'un port espacial al recinte 
aeroportuari. 

Formació de mecànics 
I Carpes instal·lades al costat de la 
terminal per rebre el passatge de 
vols de turoperadors s'habiliten 
com a aules i tallers per formar 
mecànics aeronàutics. 

Pel que fa a l'observatori del 
Montsec, ja compta amb una 
estació de cóntrol i seguiment 
de satèl·lits instal-lada per la 
UPC i l'Instituts d'Estudis Es
pacials de Catalunya (IEEC). El 
Govern considera que aquesta 

Expedient sancionador a Renfe per falta de maquinistes 
La companyia ferroviària va advertir ahir de noves cancel·lacions de trens per aquesta raó 

R. R./ X. RODRfGUEZ 
I LLEIDA I El departament de Terri
tori obrirà un expedient sancio
nador a Renfe per haver cancel
lat trens al no tenir maquinistes, 
una situació que s'ha repetit du-

• rant els últims mesos a la líni,Q 
de Lleida-Manresa-Barcelona 
(R-12). El conseller, Damià 
Calvet, va avançar que "estu
diaran sancions" i el secretari 
de Mobilitat, Isidre Gavín, va 
precisar que obriran un expe
dient per investigar aquestes 
incidències. Aquesta amenaça 

de multes arriba després que la 
companyia advertís de possibles 
canceHacions a les línies de ro
dalies a Catalunya per "baixes 
relacionades amb la Covid". 
Fonts de l'operadora van indicar 
que aquesta vegada no esperen 
que afectin les línies de Lleida . 
Així mateix, van apuntar que 
preveuen incorporar cent ma
quinistes, sj bé la pandèmia ha 
retardat la formació. 

Mentre que Renfe atribueix 
les canceHacions a circumstàn
cies puntuals, e! sindicat CGT 

denuncia que la plantilla llei
datana és insuficient a causa de 
baixes sense cobrir en els últ1ms 
anys . Calvet va acusar Renfe 
de "deslleialtat" al no informar 
de la manca de maquinistes i 

LLEIDA 

Hi va haver cancel-lacions a 
l'octubre i Renfe creu que 
aquest cop les baixes no 
afectaran línies de Lleida 

va qüestionar les inversions 
promeses en Rodalies "quan 
no poden cobrir ni la falta de 
personal". Gavín va afegir que 
investigaran si canceHacions de 
trens atribuïdes a obres o a pro
blemes en les línies es deuen en 
realitat a manca de conductors. 

D'altra banda, la Diputació 
celebrarà dimarts una reunió 
de la plataforma per a la millo-

, ra de l'R-12, amb l'objectiu que 
es converteixi en una taula de 
seguiment del pla de Rodalies 
de Lleida. 

Aeroport de la Seu 
I Generalitat i Govern d'Andorra 
hauran de renovar avui el coRveni 
per a la gestió conjunta de l'aero
port de la Seu, que es prepara per 
rebre vols comercials. 

infraestructura a Sant Esteve de 
la Sarga "ha de ser una de les 
eines més importants per desen
volupar projectes d'innovació 
i cobrir tota l'estructura en la 
comercialització de serveis amb 
satèHits". 

PROTESTES 

Més mobilitzacions 
a la residència 
d'Almacelles 
I ALMACELLES I Treballadors· 
de la residència municipal 
d'Almacelles tornaran a 
manifestar-se avui davant 
de l'ajuntament per reclamar 
més bons sous i resoldre el 
conveni col·lectiu que es ne
gocia des de fa anys. Denun
cien que es vulgui canviar 
la -figura jurídica de gestió i 
passar de fundació a entitat 
pública empresarial. Creuen 
que això obre la porta a la 
privatització, una cosa que 
nega el consistori . 

cfarre
Resaltado
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Als responsables 
de .La Paeria i del 
Dipòsit Municipal 

Sr. Director: 
La nit del passat 8 de desem

bre la grua municipal es va en
dur el vehicle que conduïa al 
Dipòsit Municipal. En anar a 
recollir-lo, la persona que em 
va atendre es va negar, després 
de reiterades peticions, a fer-ho 
en català. 

Tampoc va voler-me donar 
un full de reclamacions des
prés de demanar-li en diver
ses ocasions i només ho va fer 
quan vaig requerir la presència 
de la Guàrdia Urbana. 

No hi va haver tampoc ma
nera que em donés el seu nom 
per identificar-lo. Només em 
va dir que treballava de dos 
quarts de tres de la tarda a dos 
quarts d'onze de la nit.Agraei
xo a la Paeria i a aquest heroi 
anònim la possibilitat de cons
tatar en quin país vivim i de 
poder veure la impunitat amb 
què es trepitgen i vulneren els 
nostres drets lingüístics. 

FRANCESC PRATS 

Prociquè? 

Sr. Director: 
Això del comitè d'experts 

genera molts dubtes. En pri
mer lloc, la seva composició, 
que no se sap quant costa, 
com les despeses de dietes, 
desplaçaments, plusos i hores 
extres. Com és que no hi ha 
representada la societat civil, 
el comerç, l'hostaleria, tots 
els actors afectats, la cultura, 
l'esport, l'estètica, etc.? Com 
es pot tenir un criteri només 
científic que no dona cap so-

LA CARTA DEL DIA 

Tremp, el Nadal més trist 
SR. DIRECTOR: 

Obro Ja finestra al matí i una capa grisenca 
acapara les cases del voltant i fa que els ar
bres imperceptibles del Pinell s'albirin d'un 
color gris pàl-lid. 

Tremp. Veig els seus carrers solitaris i un 
silent so tens es respira mentre camino. Poca 
gent m'envolta, van amb el cap baix, sense 
mirar, absorts en el seu pensament. 

De cop, un àcid amarg llisca per la meva 
gola mentre un gemec sanglota agut al meu 
pit i surt un plor de tristor, com si la pena 
fos un acte reflex. 

Camino i penso en la Pepita, el Josep, la 
Neus, la Rosa, la Teresa, el Joan, el Miquel, 
el Sisco, l'Antoni, la Paquita, el Ramon ... I 
molts altres més mentre veig les seves cases, 
les seves botigues, i els imagino passejant pel 
passeig del poble, dies enrere, plens de vida. 
Els recordo com a part de la meva infantesa. 
Eren els meus veïns, amics, pares, avis dels 

meus amics. Aquests carrers eren seus, els 
configuraven ells, les seves converses ... Eren 
els avis de la guerra, els avis valents que van 
suportar la penúria de la Guerra Civil, que 
van lluitar i sobreviure. Avis forts que ara 
un maleït virus invisible i silent s'ha endut 
sense que puguem dir-los adeu. 

Són els avis de Tremp. En pocs dies s'ha 
fos la seva vida. Ja no els veurem més. No
més quedarà el seu record, les estampes de 
la seva imatge en la nostra memòria. 

Segueixo, i les llàgrimes brollen sense de
tenir-se mentre la boira em fon fins que jo 
també em faig imperceptible, diluïda en la 
mantellina grisa. 

En homenatge a tots els avis que ens han 
deixat aquests dies, vull dedicar-los el meu 
record per sempre. Ells seran els valents 
avis de la guerra que no han pogut guanyar 
aquesta vegada. 

Mai us oblidarem. 

IM MA 

lució (les mateixes del segle 
XIX o pitjor, ja que a més fan 
mal i perjudiquen la societat), 
amb missatges contradictoris, 
caos i misèria. Ens tracten com 
nens petits a qui donen peixet i 
consells de persones falsament 
assenyades, i marcant la socie
tat com a immunodeprimida. 
Qui controla aquesta gent amb 
el mateix perfil? Gent que es
tà clar que no ha aixecat una 
persiana mai a la vida. Les re
unions contínues són per jus
tificar els sous que cobren? La 
negació i la sordesa en escoltar 
la societat, la ceguesa en veure 
la realitat del país i els grups 
afectats és condició per partí-

cipar en les reunions? On ens 
hem d'apuntar? 

POL AMAT 

PSC vs. PSC 

Sr. Director: 
Ja fa uns anys que vaig es

criure que, tard o d 'hora, el 
PSC s'haurà de plantejar si 
primer són socialistes i des
prés catalans o si primer són 
catalans i després socialistes. 
Ara (vist el que hem vist, es
coltat el que hem escoltat i paït 
silencis prou significatius) els 
torno a plantejar la disjuntiva: 
quina és la prioritat del PSC?, 

ser català o ser socialista? I, a 
més a més, afegeixo una altra 
pregunta, per si volen sortir 
de l'armari, digueu-nos d'una 
punyetera vegada si sou mo
nàrquics o republicans. 

L'evolució del PSC-PSOE ha 
estat força preocupant. Primer 
vam veure com renunciaven 
al marxisme (Europa mana), 
després van renunciar a un so
cialisme netament d'esquerres 
(cosa que va aprofitar Unides 
Podem) per situar-se com a 
partit de centre (de centrees
querra?) i ara resulta que són 
defensors de la monarquia com 
si fossin de dretes (és clar, no 
els queda cap més remei si vo-

Ien ser constitucionalistes), 
amb la qual cosa, i de forma 
indirecta, estan renunciant a 
la seva essència republicana. 
Ja veurem què passarà quan 
les joventuts socialistes algun 
dia explotin i plantin cara a les 
velles glòries, aquelles velles 
glòries que als anys vuitanta 
anaven amb caçadores de pa
na. A mi, particularment, el 
que faci el PSOE no em pre
ocupa (ja s'ho faran). El que 
sí que em preocupa és el que 
fa el PSC, perquè el PSC està 
trencant amb l'herència ide
ològica d'en Raventós, Verde 
Aldea i tants altres socialistes 
històrics, fins i tot del PSUC. 

Uf!, aquesta evolució co
mença a tenir un pendent mas
sa fort. Desitjo que el PSC tin
gui _bons frens per aturar-ho, 
perquè a la meva bola de vi
dre veig, a curt o mitjà ter
mini, una disjuntiva: o bé el 
PSC es desmarca d'un PSOE 
monàrquic i reivindica el seu 
republicanisme històric o bé 
haurà d'afrontar la possibili
tat d'una escissió entre socia
listes monàrquics i socialistes 
republicans. 

Una reflexió: quan un ar
bre trenca les seves arrels, 
la possibilitat que aquest ar
bre caigui per una ventada és 
molt gran. S'és o no s'és, aques
ta és la qüestió. Una qüestió 
definitòria. 

JESOS JORDI GARCIA BOADELLA 

Aclariment 

Gerard Balp és el president de 
Miralcamp Fruits, com bé s'ex
plicava a la secció Ascensor 
de dimarts passat, encara que 
la foto, per error, pertanyia al 
gerent, Àlex Herrera. 

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a SEGRE.com 
~---------------------------------~~~~~~~~-=- ~~,~~~~~~~~~~~--~------------~----~ 
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COL· LABORACIO .. 

Les polítiques socials, un pilar de la nostra acció 
A 

REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA A LA PAERIA 

EL PASSAT 7 de desembre, la 
regidora de Persones, Comuni
tat i Agenda 2030 de la Paeria, 
Mariama Sali, publicava un ar
ticle titulat Invisibles que ara 
són ben visibles per explicar 
la implementació del Pla Iglú 
per a persones sense sostre a 
la ciutat de Lleida. En el text, 
la senyora Sall va assegl!"''ar 
que la ciutat de Lleida "parteix 
gairebé des de zero pel que fa 
a recursos i infraestructures 
destinades al sensellarisme, 
en absència de model que els 
governs anteriors han anat 
perpetrant fins a dia d'avui". 

Respectant l'opinió de la re
gidora Mariama Sali i coneixe-

dors de la complexitat a l'hora 
de tractar aquesta casuística, 
volem fer diferents precisions 
sobre unes declaracions que 
considerem poc precises. Pri
merament, creiem que no és 
adient culpar-nos de la gestió 
del Pla Iglú en un any marcat 
per la pandèmia i que poc té a 
veure amb els exercicis ante
riors. Les necessitats actuals 
de prevenc:ió obliguen a buscar 
alternatives a l'Alberg Jericó, 
que fins ara era el lloc on s'aco
llien les persones sense sostre 
quan la ciutat assolia tempera
tures sota zero. Ara, la Paeria 
ha donat resposta a aquesta 
nova realitat, i ha decidit habi-

litar un pavelló de la Fira, que 
era, segons la mateixa regido
ra, la novena alternativa que 
barallava l'equip de gov~rn 
municipal. Ens preguntem 
què ha passat amb les altres 
opcions que hi havia sobre la 
taula i ens agradaria saber qui
nes són. 

Considerem que enguany, 
les persones ateses en el marc 
del Pla Iglú podrien haver estat 
allotjades en serveis amb altres 
característiques, com va pas
sar amb temporers confinats 
a l'estiu, que van ser acollits 
a l'hotel Rambla . Donades les 
circumstàncies actuals, creiem 
que es podrien haver buscat 
alternatives a un pavelló de 
fira gèlid, amb poc confort i 
sense calidesa. Alhora, con
vé recordar que l'anterior go
vern socialista va treballar 
una proposta d'atenció a les 

persones sense llar que es deia 
Acadèmia 18. Aquest projecte, 
però, ha quedat sobre la taula 
i sembla que l'equip de govern 
municipal no se l'ha pres gai
re seriosament. Es tracta d'un 
projecte transformador, que 
requereix una inversió impor
tant, però alhora necessari per 
implementar les polítiques so
cials que requereix la ciutat. El 
servei permetia disposar d'un 
equipament interdisciplinari, 
amb projecció comunitària i 
participació de diferents agents 
públics i privats, entitats i asso
ciacions, i permetria integrar 
els diferents col· lectius vulne
rables a la vida de la ciutat. 

A més, som conscients que 
el Pla Iglú és un operatiu que 
coordina Protecció Civil, però 
cal recordar q~e per tal de do
tar de qualitat i per poder ga
rantir els drets de les persones 

que viuen al carrer és favora
ble i essencial que intervinguin 
els professionals de serveis so
cials de l'ajuntament de Lleida 
i les entitats que formen part 
del consorci d'atenció a les per
sones sense llar. No admetem 
que se'ns digui que no valorem 
la feina dels i les professionals 
que intervenen en el Pla Iglú. 
La professionalitat, dedicació 
i esforç que realitzen són una 
garantia d'una bona atenció. 
Finalment, volem recordar 
que aquest és el segon any que 
l'equip de govern municipal 
ha de gestionar l'aplicació del 
Pla Iglú a la ciutat de Lleida. 
Entenem que és molt complex 
actuar davant d'aquesta casuís
tica, però no podem compar
tir que s'ignorin les polítiques 
socials aplicades en els passats 
mandats, que són precisament 
els pilars del nostre pla d'acció. 
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Cercle 
Partidpa-hi i guanya: 
Pobles de L.leida 

Descobreix-nos els 'pobles de Lleida enviant-nos fotos a 
cercle@segre.com, a e/ del Riu, 6 de Lle1da, pujant-les al web o a 
lnstagram amb #cercle/ecrura fins a 1'11 de gener. Podràs guanyar 
una de les tres estades a l'Hotel Terradets més un passeig en caiac 
gràCies a Zenith Aventura. 

Bases i imatges a segre.com/cercle 

Amb la collaboració de 
l'Hotel Terradets I 
Zenlth Aventura 

El guanyador es publicarà el 
dimecres 15 de desembre. 

Maials. Una imatge d'aquesta població del Segrià, amb la punta 
de Montmaneu al fons, vigilant la comarca. @sisco_acosta. 

Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors I teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV. 

GUIA I 39 I 

Com participar-hi? Tria la secció que més t'agradi I envia'ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva 
publicació, com a mmim, acompanyades de la identificaCió de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte). · 

Aniversari 

Entre tots fem Cercle' Totes les Imatges a SEGRE.com 

Tremp. Del castell de la capital del Jussà només en 
queda una torre de planta circular. @ vanessa_instant. 

Montoliu de 
Lleida. "Un 
dia ennuvolat 
en aquesta 
localitat del 
Segrià", diu 
Marta Mòdol, 
que presumeix 
del seu poble 
natal. 
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142 I GUIA Cultura 
CINE RECONEIXEMENTS 

Premien SEGRE per la secció 
setmanal de 'Cine contra el virus' 
Un dels guardons del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya 

, 
REDACCIÓ 
I BARCELONA I El Col·legi de Direc
tors de Cinema de Catalunya va 
atorgar ahir un dels premis de 
Comunicació i Cinema 2020 al 
diari SEGRE per la doble secció 
setmanal Cine contra el virus 
que, des del mes de març pas
sat, firma el crític de cine de 
SEGRE, Juan Ferrer. L'entitat 
coHegial professional distingeix 
amb aquests guardons els mit
jans de comunicació, escriptors 
i periodistes que promouen el 
coneixement i difusió del cine 
i els seus professionals. Amb 
aquest premi, que s'entregarà 
a Barcelona durant la segona 
quinzena de gener, han volgut 
reconèixer la difusió de la his
tòria del cine durant els últims 
mesos que porta a terme el diari 
SEGRE a través de les pàgines 
monogràfiques de Juan Ferrer, 
"atansant als lectors el cine amb 
voluntat de servei durant aques
ta pandèmia". Val a recordar 
que, tot just deu dies després de 
la declaració de l'estat d'alarma i 
el confinament domiciliari, que 
va tancar cines i tot el sector de 
cultura i oci, va aparèixer a les 
pàgines de SEGRE la primera 
entrega d'aquesta singular pro
posta que, des d'aleshores i dos 
vegades a la setmana (dijous i 
diumenges) re visita algunes de 
les grans peHícules de la his
tòria del setè art. Aquell 26 de 
març, Ferrer va recomanar deu 

El crític de cine de SEGRE, Juan Ferrer, firma les dos entregues s~tmanals de 'Cine contra el virus'. 

comèdies imprescindibles1 des 
de Con faldas y a lo laco, de 
Billy Wilder, fins a La vida de 
Brian, dels Monty Python. Fins 
ahir mateix i sense interrupció, 
SEGRE ha ofert més de setan
ta entregues de Cine contra el 
virus, la qual cosa representa 
gairebé 800 peHícules agrupa
des en gèneres tan diversos com 
road movies, màfia, western, 
cine negre o, aquesta setmana, 
films nadalencs. 

Atorguen tres distincions més 
• El Col·legi de Directors de 
Cinema de Catalunya, presi
dit pel cineasta Santi Lapei
ra, director del nou festival 
de Lleida Visual Art, va 
atorgar també altres premis 
a Betevé, la cadena televisiva 
pública de Barcelona per "la 
seua programació cinemato
gràfica" i l'espai Barcelona 

i acció. També va distingir 
l'escriptor i analista Daniel 
Condeminas pels seus ar
ticles sobre la indústria de 
l'audiovisual a Catalunya 
p~blicats a Comunicació 21 
i A rea Audiovisual; i al digi
tal El Cinèfil, per la difusió 
de la producció catalana a les 
xarxes socials. 

POLÍTICA CULTURAL REHABILITACIÓ MUSEUS DIFUSIÓ 

Maldà invertirà 
més de 1 00.000 
eu ros en el 
local cultural 
Edifici del cine, amb 
butaques de Barcelona 

REDACCIÓ 

SEGRE I 
Divendres, 18 de desembre del2020 

PATRIMONI 

La subhasta de 
la taula gòtica 
de Son, deserta 
I BARCELONA I La subhasta de la 
taula del retaule gòtic de Son, 
dimarts a La Suite de Bar
celona, va quedar deserta. 
Ningú va licitar pel preu de 
sortida de l'obra del segle XV, 
fixat entre 65.000 i 75.000 
euros, com va avançar SE
GRE el mateix dimarts. Fonts 
de la galeria van informar de 
l'interès de diversos col·lec
cionistes privats per aques
ta peça que, "possiblement, 
s'adreçaran al propietari 
amb una oferta a la baixa". 
Tampoc es va poder vendre 
el Calvari de Pere García de 
Benavarri, també del XV. 

LECTURA 

'Tria un llibre' 
arriba al49% de 
nens de sis anys 
I BARCELONA I La campanya de 
foment de la lectura Fas 6 
any. Tria un llibre va tan
car la cinquena edició amb 
la participació de 37.461 
nens de sis anys, el49,2% . 
dels 76.064 censats de Ca
talunya. Els participants van 
comprar 6.731 títols a les 389 
llibreries (una trentena a les 
comarques de Lleida) que 
van col·laborar aquest any 
en la campanya, gairebé el 
doble d'exemplars que a la 
primera edició del 2016. El 
72,2% van ser llibres en ca
talà i el27,4%, en castellà. 

1 MALDA 1 L'ajuntament de Mal
dà, a l'Urgell, invertirà més de 
100.000 euros en millores en 
el local cultural, l'edifici que 
acull una sala de cine emble
màtica que data del1911. Els 
treballs, que es porten a ter
me a poc a poc, s'emmarquen 
en un projecte per pofeftciar 
l'activitat cultural en aquest 
edifici, mantenint les sessions 
dominicals de cine -amb pro
jeccions a càrrec de l'associa
ció Maldanejant- i programant 
també teatre. Aquesta setmana 
va començar la renovació dels 
equips de so i il·luminació, que 
tenien més de tres dècades i ha-

Campanya audiovisual, inspirada al film 'Rebeca', de Hitchcock. 

Algunes de les butaques de sales de Barcelona donades a Maldà. 

vien quedat obsolets. A més, el 
Grup Balaña de cines i teatres 
de Barcelona va donar a Maldà 
butaques de les seues sales de 
la capital catalana, la qual cosa 
permetrà renovar les actuals, 
també molt gastades. Un grup 
de voluntaris es va desplaçar 
a Barcelona a l'octubre i ja en 
va recollir una quarantena. 

També està previst renovar el 
cortinatge de l'escenari i ins
tal·lar-hi parquet. 

A més, l'ajuntamei\t ha sol·li
citat una subvenció a la Gene
ralitat per reparar la teulada, 
que té goteres, i organitzarà 
activitats per recaptar fons des
tinats a les obres en aquesta 
sala centenària. 

Promoció de 'pel·lícula' de la Xarxa 
de Museus de l'Alt Pirineu i Aran 
I LLEIDA I La Xarxa de Museus i 
Equipaments Patrimonials de 
l'Alt Pirineu i Aran, que reu
neix 45 espais museístics de 
l'Alt Urgell, Alta Ribagorça , 
Cerdanya, els Pallars i Aran, 
va llançar ahir una campanya 
per promoure la visita a aquests 

equipaments amb el lema "Per 
Nadal, guardem les distàncies". 
Es tracta d'un audiovisual inspi
rat en una escena de la pel·lícula 
Rebeca, de Hitchcock, en què la 
parella protagonista comparteix 
taula a gran distància, i que ja 
pot veure's a les xarxes socials. 

- I 
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