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El Cor de l'Orfeó fa vibrar el 

públic de la Llotja amb el seu ja clàssic 
espectacle nadalenc 'Christmas.cat' 
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ahir, 
sopant a La Fontana 
de Bellpuig. 

Detingut un jove 
per agredir un 
agent de la 
Guàrdia Urbana 
a Cappont 
El policia media va en una 
baralla davant una disco 

La Guàrdia Urbana va dete
nir ahir a la tarda un jove per 
agredir un agent a Cappont 
quan aquest intentava mediar 
en una baralla amb una vinte
na de participants davant d'una 
discoteca de la zona. Dissabte, 
en una altra baralla de carrer 
aquesta vegada a Pardinyes, un 
altre jove va resultar ferit i va 
ser traslladat a l'Arnau. 

. GUIA I 30 

La residència de Tremp, ja 
sens cap positiu després de 
morir 60 usuaris en un mes 

Agricultura integra 
300 hectàrees 
més a la zepa del 
Segarra-Garrigues 
Finques de 49 propietaris 
de Tornabous i Barbens 
que quedaran sense reg 

La conselleria ha deixat sense 
efecte la concentració parceHà
ria en un total de 333 hectàrees 
de 49 propietaris dels munici
pis de Tornabous i Barbens, que 
passen a ser zona zepa. 
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Proves li Se n'han practicat més de 250.000 a 
Ponent des del març, entre PCR i antígens 

E 
FU'JiBC I pàg. 18-20 

El Lleida tanca 
l'any amb triomf 
(1·0) contra el Prat 
i es posa tercer 
Raúl va marcar el gol de 
la victòria en el minut 85 

FUTI.:U I pàg. 22-23 

L'AEM suma un punt 
amb el Saragossa (0·0) 

Vacuna li Europa dona el vistiplau avui a la de 
Pfizer perquè Brussel·les pugui distribuir-la 

ÉS NOTICIA I 3-8 

Torrefarrera recupera el 
mercat dels diumenges, 
suspès al novembre 

LLEIDA I COMARQUES I 12 

C LIN ICAC HE LA IMPLANTO LOG lA 

DENTS 
FIXES EN 

I P Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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CORONA VIRUS COMARQUES 

SEGRE 
Dilluns, 21 de desembre del2020 

L~ residència .de Tremp, sense positius 
al c~p .d'un mes de detectar-se el brot 

Torra: "Vaig 
pensar que no 
aguantaríem 
tantes morts" 

Manté sis usuaris contagiats a l'hospital comarcal i un a Guissona, a banda de 
trenta empleats li La xifra de defuncions es manté en 60, un 40% del total 

1 LLEIDA I L'expresident de la 
Generalitat Quim Torra va 
confessar ahir que en la pri
mera onada de coronavirus 
"va arr ibar un moment en 
què pensava que no aguan
taríem tantes morts". En una 
entrevista a Catalunya Rà
dio, Torra va manifestar que 
es va sentir "molt sol" du
rant el confinament. "Moren 
centenars de persones cada 
dia per un virus que desco
neixes, veus que el personal 
ho ha d'afrontar en condi
cions rudimentàries i vaig 
patir molt", va assegurar. 
Va descriure uns "moments 
molt durs" en què "va plorar 
molt". Va lamentar no poder 
ajudar companys del Govern 
per gestionar la pandèmia. 

E. FARNELL 
1 LLEIDA I Un mes després de de
tectar-se el primer cas del brot 
de Covid a la residència Fiella 
de Tremp, el19 de novembre, 
ahir al centre ja no hi havia usu
aris contagiats, segons fonts de 
Salut. Ahir va finalitzar l'ai1la
ment dels deu últims resideñts 
positius que quedaven alcen
tre. En canvi, hi ha sis positius a 
l'Hospital Comarcal del Pallars 
i un que va ser traslladat al geri
àtric de Guissona i després va 
donar positiu. També es man
tenen 30 empleats amb Covid, 
que romanen als seus domicilis, 
segons Salut. 

Josep Pàmies, davant de la residència Fiella de Tremp. 

Més de 250.000 
PCR i tests 
d'antígens des 
del març a Lleida 

La xifra de morts a la resi
dència Fiella de Tremp es man
té en 60 durant aquest període 
després que ahir no hi hagués 
cap defunció. Això suposa el 
40% dels usuaris. Així mateix, 
divendres el centre va recuperar 
les visites dels familiars, després 
que la classificació del geriàtric 
canviés de roja (amb el brot) a 
taronja (amb casos actius, però 
sota control, i el centre secto
ritzat). D'altra banda, també es 
van establir els circuits diferen
ciats per a les famílies. Negacionistes protesten davant del geriàtric 

I LLEIDA I Des del passat dia 1 
de març s'han portat a ter
me a les comarques de Lleida 
fins a 252.244 proves PCR i 
tests ràpids d'antígens entre 
la població, segons les dades 
del departament de Salut. · Pla de Nadal 

Segons la conselleria de Salut, 
el centre també aplicarà el pla 
de Nadal, que permet la sorti
da dels usuaris per a encontres 
familiars en domicilis, sempre 
seguint les mesures de seguretat 
per prevenir els contagis. 

La situació crítica del gerià
tric de Tremp va portar Salut a 
intervenir el centre. Per la seua 
part, la Fiscalia reclama infor
mes sobre el compliment dels 
protocols de seguretat i Salut va 
obrir un expedient sancionador. 

• L'entitat Dolça Revolució va 
organitzar ahir davant del geri
àtric de Tremp un acte liderat 
per l'activista Josep Pàmies, 
en el qual va intentar entregar 
diverses dosis de clorit de sodi 
(MMS), una substància que des 
de l'entitat asseguren que ajuda 
a superar la Covid-19. Josep 
Pàmies i altres membres de 
l'entitat van carregar contra les 
autoritats sanitàries per no per
metre que es provi aquest trac
tament. Pàmies va denunciar 
l'ús de vacunes "tòxiques" per 

tractar la grip. Durant la con
centració, en la qual es van re
unir unes cinquanta persones, 
la majoria sense mascareta, es 
van escoltar crits de "salvem 
els ancians, parem el genocidi". 

DOSISDEMMS 
Pà mies va intentar 
entregar sis dosis de MMS 
per tractar els ancians 
amb Covid-19 

També portaven pancartes en 
les quals es podia llegir "l'MMS 
cura, la sobremedicació mata" 
o "Volem autòpsies". 

Els Mossos van impedir que 
Pàmies entrés al geriàtric i en
tregués als responsables les do
sis de MMS. També van mul
tar 26 persones per no portar 
la mascareta i per saltar-se el 
confinament comarcal vigent 
des de divendres, i van obrir 
una acta per cGncentració no 
comunicada, segons la policia 
catalana. 

A la regió sanitària de 
l'Alt Pirineu i Aran s'han fet 
33.243 proves PCR i 14.823 
tests d'antígens, dels quals un 
6,5% van donar un resultat 
positiu. 

A la regió sanitària de 
Lleida s'han dut a terme 
fins a 214.178 proves, de 
les quals 178.433 han estat 
PCR i 35.745, tests d'antí
gens, i amb un percentatge 
del10,22 per cent amb un 
resultat positiu. 

~=====================================DA=D=E=S=D=E=LA=C=O=V=ID=·=19====================================~' 
Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCRITA I I INGRESSOS HOSPITALARIS I I DEFUNCIONS 
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26/11 ·02/12 03/12·09/12 10/12-16112 26/11-02/12 03/12·09/12 10/12-16/12 26/11-02/12 03/12-09/12 10/12·16112 

DATA RISC DE REBROT~ ~ RT* J INCID~NCIA ACUMULADA J PROVES PCR I TA J % PCRITA POSITIVES 
EN 14DIES .. .. •· 

10/12-16/12 337 1.163 1,40 2,10 254,43 574,33 14.957 5.285 4,16 5,23 

03/12-09/12 191 379 0,87 1,02 226,83 375,07 11.701 4.757 3,24 2,50 

26/1 1-02/12 251 432 0,93 1,01 285,04 606,56 10.737 5.269 4,71 2,86 
(*)Taxa de reproducció efectiva del virus Font: Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandèmia 

LLEIDA 

CASOS 

MORTS ** 
¡- ¡ 522 segons l'estadística d'AQuAS 

CATALUNYA 

CASOS ,. 2.11 
MORTS 16.58 

ESPANYA 

CASOS 

MORTS 

MÓN 

CASOS , . 86.577 
MORTS 1.690.238 

L'Alta Ribagorça i el 
Sobirà són les úniques 
zones sense risc alt 
• L'Alta Ribagorça, amb un risc 
de rebrot de 8,26 punts, i el Pa
llars Sobià, amb 78, són les úni
ques comarques catalanes sense 
un risc de rebrot alt, ja que no 
superen els 100 punts. 

Tanmateix, la mala situa
ció de la Covid a la Cerdanya, 
amb 4.274 punts, arrossega el 
Pirineu a tenir uns indicadors 
molt elevats. 

Respecte a la regió sanitària 
de Lleida, el Pla i les Garrigues 
són les úniques comarques amb 
la velocitat de contagi per sobre 
de 2 i només l'Urgell està per 
sota d'1, amb 0,91. 
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JOSEP GRAU 
PRIMERA ESMENA 

@ue els condemnin! 
..... -

JO CREC que hi lra pillos per
què hi ha puritans. Sempre re
cordaré la remor de fons que se 
sentia en les crítiques a l'excon
seller A usàs quan els Mossos el 
van detindre. Li deien pringat 
per emmerdar-se en una rucada 
com el contraban de tabac. Molt 
millor Gürtel, on va a parar. La 
simpatia amb què veiem el píca
ro és la primera causa de l'he
càtombe física i moral d'aquest 
país. Pillos i puritans són dos 
cares d'una mateixa moneda. El 
típic company de generació que 
era marxista leninista i avui és 
tan conservador que a la seva 
dreta només hi ha la paret -o 
l'abisme-, com si un dels efectes 
secundaris de l'artrosi fos tor
nar -te fatxa. Hi ha pillos perquè 
hi ha puritans, sí. I per què hi ha 
puritans? Perquè sempre hi ha 
gent que té por que algú, en al
gun lloc, sigui feliç com n'he es
tat jo aquesta tardor amb la lec
tura d'un magnífic llibre encara 
inèdit d'un amic que cita això de 
Pla: "La felicitat col·lectiva no 
existeix. Si algun dia la sentiu 
prometre, no hi perdeu gaire el 
temps. La felicitat és una qües
tió personal, individual. És una 
il·lusió de l'esperit que pot pro
duir-se en una època tardana de 
la vida. De cinquanta a seixan
ta-cinc anys es pot ser feliç. ( ... ) 

Quan l'home arriba a aquesta 
latitud, algunes incògnites s'han 
aclarit. ( ... ) L'home assaboreix 
-amb poques dents, és clar- el 
gust, el saber dels dies. Aquest 
saber, que en la joventut està 
caracteritzat per la més dispersa 
i buida generalització, esdevé· 
ara un saber concret. Divagar 
és dolorós. Concretar és plaent." 

Ok. 
Concretem. 
Hi ha pillos, i hi ha pícaros, 

i hi ha puritans, i hi ha fatxes 
per l'artrosi, i hi ha presumptes 
delinqüents que cada dia són 
menys presumptes. La residèn
cia de Tremp, en la qual60 anci
ans han mort per Covid en tres 
setmanes i en la qual els nostres 
vells s'han de rentar la roba a 
la pica del lavabo perquè no hi 
ha servei de bugaderia, l'altre 
dia va trucar al fill d'un resi
dent per dir-li que la zona del 
seu familiar, que havia mort feia 
una setmana, ja era verda i po
dria fer activitats. M'agradaria 
que em toqués el Gorda demà. 
M'agradaria que em toqués per 
contractar els millors advocats 
del món i portar els responsa
bles d'aquesta infàmia, els del 
bisbat i els de la Generalitat, a 
la banqueta dels acusats. I tro
bar proves contra ells. I que els 
condemnin. 

JORDI LLAVINA 
DIES DE CADA DIA 

El niu era a la branca 
EL DE Nadal és el meu temps 
preferit de tot l'any. Deu ser 
una cosa que té a veure, d'en
trada, amb el meu tarannà: 
m'estimo més el fred que la 
calor, les hores en què ens re
collim que no pas aquelles en 
què ens esplaiem fora. Potser 
soc molt iUús, o molt càndid, 
però em fa l'efecte que els di
es nadalencs encara preser
ven alguna mena de puresa 
antiga. Una puresa que ve de 
la infantesa, com tot allò que 
acaba pesant i tenint sentit a la 
vida per a la majoria de mor
tals . M'agrada molt el temps 
de Nadal, i això que no soc 
creient! N'estimo, però, ves 
per on, la religiositat - que és 
allò que relliga, que harmo
nitza tot de coses que durant 
la resta de l'any sembla que 
estiguin disperses. 

A l'institut, aquests dies solc 
fer sempre la mateixa classe, 
que és una combinació ds.tex
tos de referència, breus vídeos 
i música. Hi és essencial l'es
pelma que, durant la lectura, 
crema a la taula del profes
sor. Abans he abaixat totes 
les persianes, amb l'objectiu 
que l'aula resti a les fosques. 
El que pretenc, esclar, és que 
els alumnes estiguin pendents, 

només, de la paraula. El noc
turn de Chopin que sona de 
fons acompanya les frases de 
la narració - El conte de Na
dal de l'Auggie Wren, de Paul 
Auster, o El Nadal d'un nen a 
Gal·les, de Dylan Thomas- o 
els versos del poema que lle 
geixo en aquell moment. La 
flameta de l'espelma fa pessi
golles a la penombra. Algun 
cop explico als alumnes que 
jo, .a la seva edat, comença
va a viure el Nadal el dia de 
Santa Llúcia, que al meu poble 
-Gelida-és festa assenyalada. 
Dos caps de setmana abans 
de Nadal, pujàvem al bosc 
(al meu poble n'hi ha molt), · 
i fèiem collita de molsa, rocs, 
bocins d'escorça.i tot el que 
trobàvem per construir el pes
sebre. Ho vaig explicar anys 
enrere, en el sonet Advent: 
"D'una herba, en fèiem arbre. 
Era, el turó, I un roc engelabrit 
com camps de Rússia." Els dos 
tercets fan així: "La nostra mà 
de nen feia nevar I damunt 
l'escorça eixuta de la serra; 
!llaurava el tros, canalitzava 
un riu. 11 Teníem el cor fort, 
prest per cavar I-trencant-ne 
el glaç- fins la inhòspita ter
ra. I Encara era a la branca, el 
nostre niu." 
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~em de ser responsables 
Estem a les portes del que serà segurament el Nadal més atípic que la majoria 
hàgim viscut fins ara i iniciem la setmana amb unes restriccions que, com ja 
és massa habitual, no estan tan clares com seria desitjable. A la inquietud que 
suposa el repunt dels diferents índexs i l'augment constant de la xifra de nous 
contagis (també atribuïble en part al fet que es practiquin nombrosos cribratges 
massius), se suma la incertesa sobre què es pot fer en les trobades familiars pròpi
es d'aquestes dates. Les normes estableixen que aquestes reunions, especialment 
dinars i sopars, no han de congregar més de deu persones, tret que convisquin, i 
no correspondre a més de dos bombolles familiars. Per descomptat, és impossible 
controlar policialment el compliment d'aquestes regles i les autoritats deleguen 
aquesta responsabilitat en els ciutadans. De segur, la gran majoria atendrà les res
triccions però, voluntàriament o involuntàriament, molts no ho faran i potser és 
per desconeixement ja que, com hem dit, la informació és confusa i canviant. El 
problema rau que aquestes festes s'allarguen fins a Reis, amb tres caps de setma
na encadenats en què es poden succeir els encontres familiars i socials i això pot 
portar contagis que no afloraran fins passats uns dies. És hora, doncs, d'extremar 
les precaucions per intentar iniciar l'any tan bé com puguem. 

L'hostaleria, contra les cordes 
Un dels sectors més perjudicats per les restriccions que entren en vigor avui serà 
l'hostaler. Si ja es va ressentir per la reducció d'horaris, que obligava a tancar bars 
i restaurants a les 21.30, la prohibició de sopars ja pot ser el cop de gràcia. Perquè 
és difícil que resulti rendible tenir obert un establiment servint esmorzars dos 
hores al matí i dinars de 13.00 a les 15.30 amb només un terç d'ocupació interior i 
nombrosos locals ja anuncien que no obriran fins que millori la situació. Cal im
plementar mesures que permetin ajudar el sector encara que, per descomptat, han 
de ser compatibles amb la seguretat sanitària. 

Antonio Herrera Dorado gerent d'impressió. 

Josep Pon i Botarda cap de publicitat. 
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dilluns 21 
UP treu al carrer 
els tractors en 
defensa del camp 

r 

I Unió de Pagesos ha convocat 
avui tractor ades i marxes lentes 
a tot Catalunya per defensar el 
sector agrari. A Lleida la protes
ta recorrerà el centre a partir de 
les 10.45 hores. 

D1pòsit legal: L-1057-1997. 

AQUESTA SETMANA 

dimarts 22 
El sorteig de la 
grossa repartirà 
avui 2.408 milions 
I El tradicional sorteig de Nadal 
de la Loteria Nacional se celebra
rà demà encara que, per primera 
vegada en la seua història, sense 
públic. La sort repartirà 28 mili
ons més que l'any passat. 

dissabte 26 
Sant Esteve musical 

. a Balaguer amb 
els Stay Homas 
I El grup revelació del confina
ment, els barcelonins Stay Ho
mas, actuarà dissabte al Teatre 
de Balaguer oferint un concert 
per al qual ja s'han esgotat les 
entrades. 
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La cervesa obté el guardó en la modalitat Agroindústria. 

EL DARP PREMIA 
OLI BA GREEN BEER 
Oliba Green Beer ha guanyat 
la dinovena edició del Premi a 
la Innovació Tecnològica Agro
alimentària (PITA) del Depar
tament d'Agricultura de la Ge
neralitat en la modalitat 
d' Agroindústria. 

ERM de Pallars, l'empresa 
productora, elabora una ,cer
vesa que incorpora atributs de 
l'oliva gràcies a l'obtenció d'un 
extracte. O liba Green Beer s'ha 

elaborat seguint l'estil Bohemi
au Pils de la República Txeca, 
utilitzant malt d'elevada quali
tat i llúpols per obtenir un pro
ducte refrescant. Es tracta 
d'una beguda d'inspiració me
diterrània creada a la Vall de 
Barcedana, al Pirineu. A més a 
més, ofereix un valor social, ja 
que és una firma que està com
promesa amb entitats com 
l'ONCE. 

TORRONS VICENS 

Llança un nou torró que combina xocolate i Baileys. 

VICENS S'UNEIX AL 
PROJECTE MÉS DOLÇ 
Torrons Vicens s'uneix al pro
jecte més dolç d'aquest Nadal, 
La Caprichería de Baileys...l§.. 
carta de postres més gran ela
borada amb les diferents vari
etats de la coneguda crema de 
whisky irlandesa. 

El nou torró és la combina
ció perfecta entre una cremosa 
ganache de l'icònic licor de cre
ma de whisky i xocolate de 
caramel. La seua cremositat i 

untuositat fa identificar la cre
ma irlandesa, no només en el 
sabor, sinó també en la textura. 
Un producte que, sens çlubte, 
és perfecte, no únicament per 
a les sobretaules, sinó també en 
aquells moments en els quals 
ens regalem un caprici. Les dos 
versions creades, de tres-cents 
i de cent quaranta grams, estan 
disponibles a totes les botigues 
i al web. 

ESPECIAL I 17 I 

s __ 'empresa 

Les caixes de Nadal estan il·lustrades per artistes amb discapacitat. 

LA VALL DE BOÍ INSPIRA 
TORRONS ALEMANY 
Torrons i Mel Alemany aposta 
de nou per l'art més inclusiu 
per il·lustrar les seues caixes 
d'art i torró d'aquest Nadal de 
la seua coHeccióArt Cru.Amb 
motiu del 20 aniversari de la 
declaració del conjunt monu-"" 
mental com a Patrimoni Mun
dial de la Unesco, l'empresa 
familiar d'Os de Balaguer ha 
volgut retre un homenatge a 
l'efemèride amb unes caixes 

il·lustrades per artistes amb 
discapacitat d'Ilersis, Shalom, 
Fundació Aspros, La Torxa i 
L'Estel. Estan pensades com un 
regal amb valor social i inclo
uen torrons i mel amb l'estrella 
dels premis GreatTasteAwards 
2020, en els quals ha estat la 
companyia més guardonada. 
Les caixes es poden adquirir als 
comerços de proximitat del ter
ritori. 

Salomé Monyarc ha guanyat el premi impulsat per DOP Siurana. 

DISTINTIU A UNA 
EXALUMNA DE LEHT 
Salomé Monyarc, exalumna de 
la l'Escola d'Hoteleria i Turis
me de Lleida, ha guanyat el 
primer premi al projecte de la 
Denominació de Origen Prote
gida Siurana. 

El passat 10 de desembre es 
va dur a terme l'entrega dels 
premis de la beca per al millor 
projecte presentat per totes les 
·escoles d'hostaleria, cuina i res
tauració de Catalunya durant 

el curs 2019-2020, que va or
ganitzar el Consell Regulador 
de la DOP Siurana amb seu a 
Reus. 

El primer premi, consistent 
en un xec per valor de 500 eu
ros i una caixa d'oli verge ex
tra, va recaure en Salomé Mo
nyarc, amb el projecte integral 
de restaurant saludable Cho Ku 
Rei. A la imatge, l'entrega del 
premi. 

El Travel Tech 
genera 766 ofertes 
de treball el2020 
El sector del Trave} Téch, 
també denominat TIC Turis
me, ha generat prop de 766 
ofertes de feina durant l'any 
2020 a Catalunya, malgrat la 
situació provocada per la 
pandèmia, segons dades ex
tretes de l'estudi Talent i TU
risme: el talent digital al 
sector Travel Te eh, impulsat 
per la Direcció General de 
Turisme i Acció. Aquest sec
tor compta amb més de 
5.000 professionals tecnolò
gics. 

Convocatòria 
per impulsar 
la biomedicina 
La Fundació La Caixa ha 
obert una nova convocatòria 
de Caixalmpulse Consolida
te, una línia del programa 
Caixalmpulse, l'objectiu del 
qual és impulsar projectes 
biomèdics d'innovació ma
durs cap a etapes de desen
volupament més properes al 
mercat. 

El programa té dos moda
litats: Validate, per a projec
tes en estats més incipients, i 
Consolida te, per a projectes 
més madurs. 

Ford Trucks, nou 
soci d'Anfac a 
partir del2021 
Ford Trucks s'incorporarà a 
partir del pròxim 1 de gener 
com a membre de ple dret de 
1 'Associació Espanyola de 
Fabricants d' Automòbj}s i 
Camions (Anfac), una vega
da aprovada l'adhesió per 
poder-ho fer. Amb la incor
poració, són 52 marques les 
que integren l'associació, 
"reforçant d'aquesta manera 
la seua posició com a porta
veu únic dels fabricants d'au
tomoció". 

Mapfre s'afegeix 
alpadeper 
l'economia circular 
Mapfre s'ha adherit al Pacte 
per una Economia Circular, 
una iniciativa que impulsa el 
ministeri per a la Transició 
Ecològica i Repte Demogrà
fic, que contempla deu ob
jectius per promoure l'estal
vi energètic o reduir l'impac
te ambiental, entre d'altres. 
D'aquesta manera, Mapfre 
s'ha convertit en la primera 
companyia asseguradora a 
Espanya a participar en 
aquest projecte. 
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