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que amenaça la unitat del museu
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Propostes per gaudir 
d’aquestes festes  
sense anar lluny
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mAgdAleNA AltIseNt

Dos dels quatre vehicles 
implicats, a Torregrossa.

cyNthIA sANs

Xoc eN cAdeNA A l’N-240 desPrés de tANcAr-se l’AutoPIstA Per lA boIrA

Empresaris i representants 
locals de la Cerdanya van 
criticar durament el confi-
nament que provocarà pèr-
dues milionàries. El Govern 
va anunciar ajuts.

La vacuna contra la Covid, 
compatible amb el Sintrom

és notícia ❘ 3-6

Economia || Ajuts de 2.999 
euros a 723 negocis de Lleida 
afectats pel brot del juliol

Contagis || L’Arnau dona per 
iniciada la quarta onada al 
pujar els ingressos a l’UCI

Tremp || Famílies de víctimes 
lamenten que ni tan sols els 
han demanat perdó

Indignació a la Cerdanya 
pel tancament

L’ajuntament de Lleida ha tornat 
a frenar els tràmits per aprovar 
el projecte de la futura àrea co-
mercial de 55.000 metres qua-
drats a Torre Salses, entre els 
Magraners i la Bordeta. Ha obli-
gat els promotors a presentar de 
nou el document amb diverses 
correccions. Aquests ja ho han 
fet i apunten que la Paeria dilata 
l’expedient sense motiu.

lleida ❘ 9

La Paeria posa 
impediments de 
nou a la futura 
àrea comercial  
de Torre Salses
Requereix detalls sobre 
qüestions tècniques

L’afluència per obtenir els ti-
quets el primer dia va arribar a 
col·lapsar el web i el servei te-
lefònic. El muntatge, al Barris 
Nord del 2 al 5 de gener.

L’espectacle que 
suplirà la cavalcada a 
Lleida, amb el 70% 
d’entrades reservades

guia ❘ 27

Carles Puigdemont encapçalarà 
la llista de JxCat per Barcelona 
per al 14-F però la candidatura 
serà simbòlica i Laura Borràs 
continua com a presidenciable.

Puigdemont liderarà 
finalment la llista de
JxCat però segueix de 
presidenciable Borràs

panorama ❘ 16
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coronavirus Sanitat

maria marquèS
❘ lleiDa ❘ L’UCI de l’hospital Ar-
nau de Vilanova ja ha donat 
per iniciada la quarta onada de 
la pandèmia a Lleida, després 
que en els últims dies hagin aug-
mentat els ingressos de pacients 
greus. “Ahir ja hi havia vuit per-
sones, el doble que divendres”, 
va explicar el cap de servei de 
l’UCI, Jesús Caballero, que va 
destacar que “la setmana pas-
sada donàvem l’alta als últims 
de l’onada de l’octubre i ara ar-
riben els de la quarta, ja que dels 
vuit pacients que tenim, el que 
porta més temps és de fa només 

nou dies”.
A la regió sanitària de Llei-

da, ahir hi havia 128 hospita-
litzats per Covid, set menys, 
dels quals 61 són a l’Arnau, 25 
al Santa Maria –6 a l’UCI– i 42 
en centres privats. “En l’aques-
ta última onada es van omplir 
les quatre unitats per a crítics 
que tenim: la del Santa Maria, 
amb vuit llits; una part de la de 
l’Arnau, amb vuit més; la unitat 
coronària (UCI de Cardiologia), 
amb vuit, i la zona de reanima-
ció dels quiròfans, amb quatre”, 
va assenyalar Caballero, que va 
afegir que “és probable que en 
els propers dies necessitem la 
coronària de nou” i va manifes-
tar que “en aquestes dates na-
dalenques ens hi juguem molt”.

Segons el cap de l’UCI, el per-
fil del pacient, tant en la prime-
ra onada com en la tercera, era 
semblant: home d’entre 60 i 65 
anys tant amb patologies prè-

L’Arnau dona per iniciada la quarta 
onada al pujar els ingressos a l’UCI
La setmana passada va donar l’alta els últims que quedaven de la tercera ||  
El perfil majoritari dels pacients és el d’un home d’entre 60 i 65 anys
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dadeS de la covid-19

Des de l’inici de la pandèmia

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran

món

CAsos                         78.320.614
Morts                            1.723.502

eSpanya

CAsos             1.842.289
Morts                        49.698

catalunya

CAsos                      377.965
Morts                         16.711

lleida

CAsos                          25.629
Morts  530**

CAsos ConfIrMAts AMb PCr/tA IngrEssos hosPItALArIs DEfUnCIons

Font: Departament de Salut

DAtA rIsC DE rEbrot rt* InCIDènCIA ACUMULADA 
En 14 DIEs ProvEs PCr I tA % PCr/tA PosItIvEs

lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu

13/12-19/12 313 1.007 1,19 1,50 273,84 687,14 13.151 4.779 4,33 6,00

06/12-12/12 257 741 1,18 1,57 231,75 480,56 13.288 4.288 3,71 4,51

29/11-05/12 197 446 0,79 1,08 260,17 523,05 12.000 7.355 3,32 2,12
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

(**) 537 segons l’estadística d’aQuaS

Ajuts de 2.999 euros a 723 negocis                  
de la capital afectats pel brot del juliol
❘ lleiDa ❘ L’alcalde de Lleida, Mi-
quel Pueyo, va firmar ahir el 
decret de concessió dels ajuts 
del Govern de la Generalitat per 
fer front als efectes de la Co-
vid-19 agreujats al Segrià per les 
restriccions que va viure l’estiu 
passat. Dels 3,9 milions d’eu-
ros assignats per al conjunt dels 
municipis afectats, 2.168.227 
euros corresponen a la ciutat de 
Lleida. Segons va informar la 
Paeria, s’han aprovat 723 ajuts 
de les 1.000 sol·licituds i cada 
una està dotada amb 2.999 eu-

ros a 410 persones físiques, 29 
de jurídiques i 104 a no sedenta-
ris. L’aportació passa dels 2.000 
euros previstos als 2.999.

L’alcalde va mostrar la seua 
satisfacció per poder acabar 
l’any firmant aquest decret i 
espera que els ingressos es fa-
cin efectius aviat en els comptes 
dels beneficiaris després d’un 
any complex. 

“No deixem d’estar al costat 
dels més perjudicats per la pan-
dèmia”, va assegurar.

Precisament, dimarts passat, 

el Consell Executiu va concedir 
una subvenció de 461.130 euros 
a la Paeria per sufragar les des-
peses dels equipaments per aï-
llar els temporers durant el brot 
del juliol. Llavors, el consistori 
va habilitar dos pavellons de la 
Fira de Lleida, que van acollir 
14.563 pernoctacions, a banda 
d’oferir i assistència mèdica i 
social. La Paeria havia dema-
nat una subvenció de 461.130 
euros, dels quals 443.284 són 
per a despeses corrents i 17.845, 
per a inversió.

comiTè D’empreSa SanTa maria

Protesta al santa Maria ■ Empleats de l’hospital Santa Maria 
van tornar a protestar ahir per denunciar que la seua mútua, la 
Intercomarcal, “no vol reconèixer el risc de contagi de Covid 
dels zeladors, quan toquen pacients”.

■ Els indicadors epidemio-
lògics de la Covid segueixen 
baixant per segon dia consecu-
tiu tant a Lleida com a Catalu-
nya i s’estan registrant menys 
casos que fa un mes, quan a 
la província es notificaven 
de mitjana 130 casos diaris, 
ja que ara són 117. A més, el 
risc de rebrot al pla va dismi-
nuir 17 punts, fins als 313 (a 
nivells de finals de novembre), 
i la velocitat de contagi (Rt) 
va passar d’un 1,29 a un 1,19. 

Mentrestant, al Pirineu el re-
brot es va situar en els 1.007 
punts (86 menys i influït per la 
Cerdanya) i l’Rt va baixar d’un 
1,73 a 1,50. La taxa de rebrot 
a Catalunya és de 349 punts 
(vuit menys) i l’Rt va passar 
d’un 1,40 a 1,33.

Paral·lelament, Salut va 
notificar 2.528 nous casos a 
Catalunya –94 a Ponent i 48 
al Pirineu– i 56 morts, onze 
a la regió sanitària de Lleida. 
Aquestes onze defuncions es 

van registrar entre divendres 
passat i dimarts i els encoma-
nats tenien més de 60 anys.

Respecte a la pressió assis-
tencial a nivell català, estan 
ingressades 23 persones més, 
amb 1.633 en total, de les 
quals 332 són a l’UCI.

119 casos en cribratges
D’altra banda, dels cribrat-

ges massius que el departa-
ment de Salut va portar a ter-
me en municipis de la regió sa-

nitària de Lleida i del Pirineu 
van fer aflorar 119 casos des-
prés de portar a terme 27.546 
tests ràpids. un 0,43%. Al pla 
es van fer 15.861 proves en 
20 municipis i es van detectar 
48 positius (18 a Lleida), un 
0,30%. 

A l’Alt Pirineu i Aran, es 
van dur a terme 11.685 tests 
en 23 punts de cribratge, que 
van detectar 71 positius (35 a 
Puigcerdà i 20 a Tremp), un 
0,60%.

La velocitat de contagi continua baixant, però salut notifica onze morts

vies com amb cap, “encara que 
també n’hi ha hagut de 40, 20, 
algun adolescent i nen”. En la 
segona onada del juliol, eren 
més joves, ja que provenien de 
la campanya de la fruita. Va 
afirmar que l’estada mitjana és 
de 16 dies i que la mortalitat no 
ha variat gaire.

Tanmateix, sí que s’ha avan-
çat en el tractament. “Primer 
utilitzàvem hidroxicloroquina, 
però al final no era gaire eficaç 
i van sortir altres fàrmacs que 
ho són més com l’antiviral rem-
desivir”, va assenyalar, i va ex-
plicar que que el pacient passa 
per diverses fases. En la primera 
hi ha molta càrrega viral, des-
prés s’entra en una inflamatòria 
d’òrgans, sobretot del pulmó (es 
tracta amb corticoides), i també 
li administren anticoagulants, 
perquè hi ha un major risc de 
patir trombos. Paral·lelament, 
el pacient també rep oxigen. Ca-
ballero va destacar que perso-
nalitzen els tractaments a cada 
pacient.

“A part de l’assistència clí-
nica, també fem investigació i 
docència”, va subratllar. Va de-
tallar que estan participant en 
un estudi amb altres hospitals 
per veure l’eficàcia de l’adminis-
tració de plasma amb anticossos 
de persones que ja han superat 
la Covid.

Finalment, Caballero va afir-
mar que “hi ha molta esperança 
amb la vacuna per controlar la 
malaltia”, però que mentrestant 
“cal continuar aplicant mesures 
per evitar contagis”. Va asse-
nyalar, d’altra banda, que els 
sanitaris estan cansats després 
de nou mesos, “però sempre do-
narem resposta a les necessitats 
de la societat”.

“ho donarem tot”
el cap de l’uci espera la 
vacuna i assenyala com       
de dur és “no parar en nou 
mesos”. “Ho donarem tot”
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e. farnell
❘ linyola ❘ “Encara no hem tocat 
sostre i continua augmentant 
cada dia el nombre de posi-
tius.” Així va explicar ahir 
l’alcalde de Linyola, Àlex Ma-
ses, la situació epidemiològica 
d’aquesta població del Pla, que 
ja suma 175 veïns contagiats, 
quatre en les últimes 24 hores. 
Hi ha 17 hospitalitzats, cinc 
dels quals són a l’UCI i tots són 
majors de 60 anys. Així ma-
teix, més de 450 veïns estan en 
quarantena a les seues cases. 
Mases va explicar que encara 
que continua creixent el nom-
bre de positius, “l’increment 
no és tan elevat com en els dies 
anteriors”. El primer edil va 
explicar que el pic de l’onada 
de contagis s’espera d’aquí a 
dos o tres dies. “A partir de lla-

vors confiem a anar a la baixa. 
De fet, alguns veïns del primer 
confinament comencen a sortir 
de la quarantena ara”, va dir. 
El consistori manté aquesta 
setmana les restriccions i ha 
suspès tant el mercat setmanal 

d’avui com el campus esportiu 
de Nadal, que estava previst 
per a la setmana vinent.

Respecte a les instal·lacions 
i serveis municipals, la guar-
deria es mantindrà tancada, 
tret de per a alguna custòdia 
d’emergència. “Estudiarem la 
propera setmana si ampliem 
el servei, dependrà de l’evolu-
ció epidemiològica”, va indicar 
Mases. 

Continuen precintats els 
parcs infantils i recintes es-
portius. Tampoc no se cele-
bren oficis religiosos, excepte 
els funerals. Segons Mases, el 
reforç al consultori mèdic per 
fer cribratges selectius està do-
nant resultat perquè es poden 
atendre millor les demandes 
després del primer boom de 
contagis.

linyola arriba als 175 positius                  
i hi ha 17 hospitalitzats, 5 a l’UCi
Tots els que estan més greus són majors de 60 anys

leS clauS

Contagis
z El brot de coronavirus a li-
nyola ja suma 175 positius i 17 
persones hospitalitzades, 5 a 
l’UCi, i 450 en quarantena.

Una setmana de restricció
z ahir es va complir una set-
mana de les restriccions de 
la mobilitat, del tancament 
d’equipaments i parcs públics.

e. farnell / r.r.
❘ llEiDa ❘ “La decepció i impo-
tència és majúscula, i més quan 
ningú ens ha demanat perdó ni 
s’han assumit responsabilitats.” 
Així s’expressa Raquel Llovet, 
familiar d’una de 61 persones 
mortes com a conseqüència del 
brot de coronavirus a la resi-
dència de la Fundació Fiella de 
Tremp. Va perdre la seua àvia, 
Neus Bertran, de 86 anys. El 
seu testimoni se suma als d’al-
tres familiars de víctimes de la 
Covid que qüestionen la gestió 
del brot. Llovet assegura que, 
en quinze dies, la seua àvia va 
passar d’estar bé i animada a 
morir. “Massa ràpid i gairebé de 
manera inexplicable.” El 27 de 
novembre, recorda, “vam rebre 
un missatge de WhatsApp co-
municant-nos que la nostra àvia 
havia donat positiu, però des-
coneixíem sí tenia símptomes.” 
Dos dies després, el diumenge 
29, “ens van trucar perquè anés-
sim a visitar-la perquè havia 
empitjorat, requeria oxigen i 
estava feble”. Assegura que en 
els dies següents no aconseguien 
contactar amb el centre. “No 
teníem informació, no podíem 
parlar amb el metge, ningú no 
ens atenia. Era horrible”, reme-
mora. A la setmana següent van 
aconseguir entrar una vegada 
al dia per veure-la i “semblava 
que anava a millor”. “El 10 de 
desembre ens van dir que estava 
estable i recuperada de Covid, i 
que seria traslladada a la zona 

Imatge del passat dia 2 de la residència fiella de Tremp.

E. f

“Ningú ha demanat perdó ni s’han assumit 
responsabilitats a la residència de Tremp”
Familiars dels difunts qüestionen la gestió del brot i senten impotència al creure que no es va actuar des 
del primer dia || Recorden el seu malestar al no rebre informació sobre com estaven els seus parents

La comarca 
estudia decretar 
tres dies de dol  
per les defuncions
n El consell del Jussà es-
tudia decretar tres dies 
de dol per tots els morts 
per la Covid. En el ple de 
dimarts passat els alcal-
des van expressar la ne-
cessitat de decretar algun 
dia de dol i de redactar un 
manifest “per tot el que 
ha succeït a la residèn-
cia Fiella de Tremp i a la 
comarca”, va explicar el 
president de l’ens comar-
cal, Josep Maria Mullol. 
Va explicar que el consell 
vol consensuar amb l’ajun-
tament de Tremp i la resta 
de municipis els dies, “una 
cosa que es decidirà la set-
mana que ve”. 

Mullol va explicar que 
el consistori de Tremp 
també va plantejar aques-
ta possibilitat i “creiem 
que seria convenient fer 
un manifest conjunt a ni-
vell de comarca”, va dir. 
Segons Mullol, els alcaldes 
van estar d’acord i fins i 
tot van manifestar la ne-
cessitat de fer-ho “perquè 
la situació viscuda al Pa-
llars Jussà ha estat molt 
greu”, va concloure.

leS fraSeS

«S’ha d’assumir l’error 
del que ha passat, 
des de Salut fins al 
Patronat del centre»

raquel llovet  
nEta D’Una DE lEs DifUntEs

«Fins a la intervenció 
de Salut no vaig 
saber què passava, la 
informació era nul·la»

josep tugues  
fill D’Un DEls DifUnts

sense contagis. Malgrat això, 
l’endemà ens van demanar per-
mís per administrar-li morfina. 
Va morir aquella mateixa nit.” 
Per a la Raquel, el més dur va 
ser la incertesa de no saber de 
la seua àvia i pensar que alguna 

cosa s’havia fet malament des 
del primer dia.

“Per què quan coneixen el 
primer contagi Salut no intervé 
el centre? Per què no es deriven 
els negatius a un espai segur? 
Per què no es demana ajuda? 

Són massa preguntes sense res-
posta i està clar que no es va 
fer el correcte”, va dir. “És molt 
trist viure aquesta situació quan 
la nostra àvia es va desviure per 
nosaltres i ens estimava, sempre 
li estarem agraïts.”

Josep Tugues, fill d’un dels di-
funts, diferencia entre la gestió 
dels responsables del geriàtric 
i la de Salut després d’interve-
nir-lo el 28 de novembre. “Fins 
a la intervenció no vaig saber 
què passava, la informació era 
nul·la”, va recalcar. Quan el 
brot va sortir a la llum després 
del primer contagi el 19 de no-
vembre, ningú li va dir que el 
seu pare estava contagiat. Ho 
va sospitar quan la conselleria 
va anunciar que portaria els 
negatius a la Pobla i Guissona. 
“No sabia si el traslladaven o 
estava contagiat”, va apuntar. 
L’endemà va trucar a la residèn-
cia i li van comunicar que el seu 
progenitor era positiu. “A partir 
de llavors ens van trucar cada 
dia”, va dir. A l’empitjorar la se-
ua salut, ell i la seua mare van 
poder visitar-lo, per separat i 
protegits per epis. Va morir dies 
després. “Excepte una monja, 
ningú va contactar amb nosal-
tres. No demanàvem un mea 
culpa, només unes paraules de 
consol, una mica d’humanitat”, 
va lamentar. “Perquè des de la 
residència no van demanar aju-
da si es van veure desbordats?” 
Fiscalia investiga si hi va haver 
delictes d’homicidi imprudent.

S’eleven a 30        
els contagiats            
a l’acadèmia 
militar de Talarn
❘ talarn ❘ El brot a l’acadèmia 
general de suboficials (AGBS) 
de Talarn ja ha sumat trenta 
positius, segons van confirmar 
fonts de l’Exèrcit de Terra. Ai-
xí mateix, més de setanta estu-
diants del centre estan confi-
nats a l’haver estat en contacte 
estret amb els encomanats. 

Les mateixes fonts van as-
segurar que s’han adoptat les 
mesures sanitàries previstes 
d’aïllaments per a tots els po-
sitius i els contactes. 

Els contagis a l’acadèmia es 
van detectar cap al final dels 
quatre mesos de formació 
que els aspirants a suboficials 
reben al centre d’ensenyament 
militar del Pallars Jussà. 

És entre els mesos de setem-
bre i desembre quan l’acadè-
mia rep un major nombre de 
persones.

Solé garanteix  
les eleccions del 
14-F malgrat        
les restriccions
❘ llEiDa ❘ El conseller d’Acció Ex-
terior, Bernat Solé, va garantir 
ahir que les eleccions del 14-
F es faran encara que hi hagi 
comarques en la situació de 
la Cerdanya i el Ripollès. “És 
evident que un confinament 
perimetral no perjudica el nos-
tre objectiu, que és garantir el 
dret a vot”, va dir durant una 
vista a Agramunt. 

Va assegurar que precisa-
ment aquests dies està man-
tenint reunions amb diversos 
alcaldes per valorar els dife-
rents escenaris, però que les 
votacions només se suspen-
drien en cas de confinament 
domiciliari o amb una activi-
tat social “excepcionalment 
restringida”. Tanmateix, va 
demanar “no avançar-se a 
una situació que no tenim en 
aquests moments”.
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Alcarràs desisteix de comprar la casa 
de Macià i exigeix preservar-la.

p. 14
Bovera recupera l’antic forn de pa  
i hi farà un obrador.

p. 15

Imatge recent de Baqueira, que ha obert fins ara la meitat del domini esquiable.

Acn

r. ramírez / h. culleré
❘ lleiDA ❘ Baqueira Beret ha pre-
sentat un expedient de regula-
ció temporal d’ocupació (ER-
TO) que afecta un 30% de la 
plantilla. Així ho va afirmar 
l’estació, mentre que fonts prò-
ximes van apuntar que afec-
taria uns dos-cents empleats, 
bàsicament personal de pistes, 
remuntadors i manteniment. 
Van afegir que està previst 
incorporar-los de forma pro-
gressiva, a mesura que obri les 
pistes i rebi més esquiadors. És 
el primer domini esquiable del 
Pirineu de Lleida que recorre 
a aquesta mesura. Fonts sindi-
cals la consideren l’opció menys 
lesiva per als treballadors da-
vant les dificultats que travessa 
el sector per la crisi sanitària i 
les restriccions, especialment 
en l’àmbit de la mobilitat.

Baqueira té de moment la 
meitat del domini esquiable 
obert i va afirmar que ha in-
corporat fins ara el 70% de la 
seua plantilla habitual durant 
la temporada. Va puntualitzar 
que ha inclòs la resta en un 
ERTO “a l’espera que es pugui 
incorporar amb el retorn gra-
dual de l’estació a la normali-
tat”. L’objectiu, va recordar, és 
“obrir progressivament l’oferta 
de neu i serveis a mesura que la 
desescalada de les restriccions 
es faci efectiva”. Les limitacions 
actuals a la mobilitat impedei-
xen l’arribada d’esquiadors de 
Madrid, el País Basc i França, 
els seus principals clients. Al 
marge de l’estació, hotels de 
la Val d’Aran com els de les 

Baqueira, la primera estació de Lleida que 
presenta un ERTO per al 30% de la plantilla
Preveu incorporar aquests treballadors a mesura que obri més pistes i s’aixequin restriccions a la mobilitat 
|| Altres estacions ja disposen de tot el personal o tenen pendents contractes de temporada

esquí ocupació

cadenes AC i Melià estan ac-
tualment tancats, com molts 
altres allotjaments del Pirineu 
lleidatà.

Quant a la resta d’estacions 
del Pirineu de Lleida, cap no 

ha presentat fins ara un ERTO. 
Tampoc n’hi va haver quan la 
declaració del primer estat 
d’alarma a Espanya va posar 
fi de forma abrupta i inespe-
rada a la temporada d’esquí a 
mitjans de març, un mes abans 
del que es preveia. Així ho van 
confirmar fonts de Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC), titular 
de Boí Taüll, Port Ainé i Espot, 
així com de Port del Comte i 
Tavascan. Entre aquestes es-
tacions hi ha notables diferèn-
cies quant a la contractació de 

personal. Tavascan, la menor 
de totes i de propietat muni-
cipal, ja té tota la seua super-
fície oberta i ja ha incorporat 
tota la plantilla, segons fonts 
municipals. 

Un cas diferent és el de Port 
del Comte, on només treballen 
actualment els empleats fixos. 
L’estació del Solsonès, l’única 
privada juntament amb Baquei-
ra Beret, espera que les condici-
ons de neu permetin obrir més 
pistes per contractar personal 
de temporada.

una meSura InèdIta
Tampoc hi va haver eRTO 
quan l’estat d’alarma va 
posar fi a la temporada 
d’esquí al març

Montse Macià, número 
tres de la llista del PDeCAT

política 14-f

❘ lleiDA ❘ El consell nacional del 
Partit Demòcrata de Catalunya 
(PDeCAT) va aprovar ahir, amb 
un 93 per cent de vots a favor, 
les candidatures que presentarà 
a les eleccions al Parlament del 
14 de febrer. 

La llista lleidatana, encap-
çalada pel portaveu del partit 
i alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, tindrà el metge Jo-
an Carrera com a número dos 
(com va avançar SEGRE el pas-
sat dia 20), mentre que el tercer 

lloc serà per a l’actual diputada 
Montse Macià. Tancarà la llista 
al número quinze, com a candi-
dat honorari, Jordi Ciuraneta, 
exconseller d’Agricultura.

La candidata a la presidència 
de la Generalitat d’aquesta for-
mació, Àngels Chacón, va rei-
vindicar el “paper central” del 
PDeCAT en l’escena política. Va 
vaticinar que obtindrà un grup 
parlamentari propi els pròxims 
comicis i que “serà clau per a la 
governabilitat del país”.

leS clauS

Sense pont de la Puríssima
z les estacions no van poder 
estrenar la temporada d’esquí 
durant el pont de la Puríssima 
malgrat tenir neu a les pistes i 
bon temps. les restriccions a la 
mobilitat limitaven el públic als 
residents de cada municipi i el 
sector va ajornar la inaugura-
ció de la campanya per provar 
els seus protocols de seguretat 
després del pont.

Restriccions encara vigents
z  l’evolució desfavorable de 
les dades epidemiològiques va 
portar la Generalitat a frenar els 
seus plans de desescalada. Ara 
s’aplica el confinament comar-
cal tota la setmana i no es per-
met l’entrada a Aran a visitants 
de França. A les limitacions a la 
mobilitat s’afegeixen les d’hora-
ris per a l’hostaleria.

Una temporada incerta
z Després de vendre 1,2 milions 
de forfets la passada tempora-
da d’esquí, el sector ha decli-
nat fer previsions per enguany, 
davant del caràcter atípic de la 
campanya, marcada per la pan-
dèmia del coronavirus.

Hotels
z les limitacions que afecten 
l’arribada d’esquiadors es tra-
dueixen també en nombrosos 
hotels tancats. eren nou de ca-
da deu per la Puríssima i molts 
encara no han obert.

Protesta laboral 
a la residència 
de Maldà

municipis

❘ MAlDà ❘ Les treballadores de 
la residència de Maldà s’han 
mobilitzat per reclamar a 
l’ajuntament un augment del 
sou. Han enviat les seues pe-
ticions al govern local i han 
penjat una pancarta amb la 
llegenda: “Volem un sou dig-
ne per a les treballadores de 
la residència de Maldà.” El 
2019 es negociava un nou 
conveni, però va quedar pa-
rat per la moció de censura i 
el canvi d’alcaldia.

Ajuts a les explotacions agràries pels temporals
❘ lleiDA ❘ El departament d’Agricultura va iniciar ahir el pagament 
dels ajuts destinats a les explotacions agràries que es van veu-
re afectades pels temporals DANA i Glòria. Es van presentar 
516 sol·licituds i s’han aprovat 387 expedients per un import 
de 5,5 milions.

La Sentiu netejarà el tram urbà del riu Sió
❘ lA senTiu De sió ❘ L’ajuntament de la Sentiu ha donat llum verda 
a la neteja del curs del riu Sió al seu pas per la zona urbana de 
la població. Els treballs preveuen una inversió de fins a 8.500 
euros.

El Pallars Jussà aprova un pressupost de 14 milions
❘ TReMP ❘ El consell del Jussà ha aprovat el pressupost del 2021, 
que ascendeix a 13,9 milions, dels quals 4,3 corresponen a 
inversions. Suposa un increment del 32% respecte al 2020.
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N
o hi ha cap obstacle 
que el Camarlenc 
i Ses Majestats no 
puguin salvar per 
estar ben a prop dels 
nens. I si no hi po-

den ser presencialment, ateses 
les circumstàncies, ho seran a 
distància. 

D’entrada, el missatger reial 
s’estalvia el seu periple arreu de 
la ciutat. I és que en lloc de fer 
escala als locals veînals per tal 
de recollir les cartes, s’ha optat 
per instal·lar 20 bústies reials als 
diferents barris, incloent-hi Sucs, 
Raimat i Llívia. Per tal de pro-
moure que els infants duguin les 
seues peticions a aquests punts 
de recollida, el Camarlenc tenia 
previst emetre ahir un missatge 
per Lleida TV i per les xarxes 
de l’Ajuntament convidant-los 
a fer-ho. A més a més, els dies 30 

i 31 de desembre, i acompanyat 
pel Marraco, recorrerà en vehi-
cle, sense parades, alguns carrers 
per assegurar-se que les bústies 
estan al seu lloc i els nens vagint 
arribant a destinació. Per evitar 
aglomeracions, no es farà públic 
el recorregut.

A més, enguany es desvetlla-
rà tota una incògnita: com tre-
balla la factoria per a l’arribada 
dels Reis d’Orient? Ho farà La 
Factoria dels Reixos, un espec-
tacle visual que desembarcarà 
al pavelló Barris Nord del 2 al 
5 de gener. Es preveuen oferir 
24 funcions amb un aforament 
limitat a 500 persones per es-
pectacle, que permetrà, però, 
arribar a 12.000 espectadors. 
Tot i que és de franc, cal reservar 
prèviament l’entrada, seguint el 
mètode ja aplicat a les Festes de 
la Tardor. 

El dia 5 a les 20.30 h s’emetrà 
per Lleida TV i per les xarxes de 
l’Ajuntament de Lleida el mis-
satge dels Reis d’Orient, que en-
guany estaran representats per 
tres personatges lleidatans que 
guarden molta semblança física 
amb Antonio Chico (Melcior), 
Anna Jiménez (Gaspar) i Kelly 
Isaiah (Baltasar).  Antonio Chico 
és una figura cívica de l’Horta de 
Lleida i regidor de la Paeria du-
rant més de 16 anys; Anna Jimé-
nez és una infermera ja jubilada 

amb més de 30 anys de professió, 
una àmplia trajectòria en el món 
del voluntariat, en què encara 
és activa, i Kelly Isaiah, nascut 
a Nigèria, és cantant de Koers i 
flamant guanyador del concurs 
televisiu La Voz d’Antena 3.

 Quant a la cavalcada de Reis, 
tot i que inicialment es va plan-
tejar adaptar el recorregut, no 
està prevista fer-la atesa la si-
tuació sanitària. Per això, no 
hi ha sorteig per tal de fer de 
patges reials.

per televisió
Tant el Missatger reial 
com Melcior, Gaspar i 
Baltasar es dirigiran 

als petits per Lleida TV

personatges
Ses Majestats tenen 
una semblança a 

Antoni Chico, Anna 
Jiménez i Kelly Isaiah

a. forrolla

enguany no està previst organitzar la Cavalcada de reis, si bé s’ha treballat per garantir l’arribada de ses Majestats de manera segura.

nadal tradicions

|| Ateses les circumstàncies, el Camarlenc 
ha suspès el tradicional periple per la 
ciutat i, en canvi, s’han instal·lat bústies 

|| Del 2 al 5 està previst un espectacle al 
pavelló Barris Nord on es desvetllarà com 
treballa la factoria dels Reis Mags

Compte enrere per 
complir la il·lusió dels nens

segre

Cant profètic 
a la Seu i 
ninot gegant 
a Tremp

■ Malgrat que els pesse-
bres vivents han desapare-
gut d’escena per efecte de 
la Covid, altres tradicions 
lluiten per mantindre’s. És 
el cas del Cant de la Sibil·la, 
que ressonarà aquesta nit a la 
catedral de Santa Maria de la 
Seu d’Urgell, acompanyada 
de la missa del gall. Prèvia-
ment, a les set, se celebrarà la 
versió destinada als més pe-
tits, batejada com a Cant de 
la Sibil·leta i Missa del Pollet.
Té un punt més lúdic s l’Ai-
xecada del Ninot, que pun-
tual a la seua cita anual, ar-
riba el dia dels Sants Inno-
cents a la pista del Juncar de 
Tremp. Cal, però, inscriure’s 
prèviament.
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V
acances escolars i 
sorgeix un interro-
gant: com entretenir 
els petits? En el cas de 
Lleida ciutat, un punt 
de visita obligada, 

com era el parc Cucalòcum, ha 
desaparegut del llistat d’opcions. 
No obstant, hi ha múltiples alter-
natives. Casals i estades esporti-
ves brinden als més menuts la 
possibilitat de divertir-se i alhora 
aprendre. 

Per a tots aquells que vulguin 
inciar-se en un esport o bé per-
feccionar la seua tècnica, la UE 
Balàfia ha organitzat un camp de 
tecnificació de futbol del 22 de 
desembre al 7 de gener. Obert a 
totes les edats, preveu entrena-
ments en grups reduïts. Un altre 
club del barri, el Balàfia Voleibol, 
col·labora en el campus de l’àrbi-
tre internacional Xavier Estrada, 
que té tant ua vessant futbolístic 
com multiesportiu. L’acord con-
sisteix en què un/a entrenador/a 
del Balàfia Vòlei dirigirà dues ses-
sions en què iniciarà els nens i 
les nenes en el voleibol. També 
hi aportaran el seu gra de sorra 
clubs com ara Futsal, FSAlcolet-
ge o el Força Lleida de bàsquet, 
amb una classe magistral d’un 
dels tècnics del club durant una 
de les jornades del campus, que 
se celebra fins al 31 de desembre 
a Torrefarrera. 

Quant a tots aquells que vul-
guin fer les seues primers passes 
en el món de la gimnàstica rít-
mica, el club Fedac proposa un 
campus del 22 al 5 de gener a 
la mainada de 3 a 16 anys. Una 

feDac

Fedac convida a endinsar-se al món de la gimnàstica rítmica.

nadal infants

|| L’oferta inclou tant camps de tecnificació 
en futbol, voleibol, bàsquet o gimnàstica, 
com estades que combinen esports i tallers

Aprendre a 
fer escac i 
mat de petit

Cita amb  
la gresca i 
oficis a Agipa

■ A Lleida, centres com ara 
l’acadèmia Josep Oms con-
viden a grans i petits a fer 
escac i mat i que continuïn 
aprenent de manera diver-
tida. Això sí, amb un nou 
format. Els campus avançat 
i mitjà seran virtuals, i el que 
va dirigit a nens i nenes de 6 
a 8 anys serà presencial. 

■  L’associació Agipa de Par-
dinyes llança una crida: gau-
dir de la festa i la gresca. Per 
això ha programat un seguit 
de propostes,  que es perllon-
guen fins al 31. Els menuts 
tant podran submergir-se en 
la festa Hivernàlia com fer 
comèdia, jugar al bosc, tre-
ballar com a fusters i, el 31, 
acomiadar el 2020.

Casals i campus, 
o com el lleure 
pot ser instructiu

arreu de Ponent

■ “L’Urgell et repta”. Així 
s’ha batejat una campanya 
que vol apropar l’activitat físi-
ca als urgellencs. Està pensada 
per a totes les edats i condi-
ció física, per la qual cosa té 
tres nivells de dificultat. Els 
resultats s’han de guardar 
mitjançant foto o captura de 
pantalla.

A Tàrrega  se celebra del 22 
al 31 un campus de perfecci-
onament tècnic i optimitza-
ció del rendiment en futbol 7 
i futbol 11. Balaguer proposa 
un clínic del 22 al 31, dirigits  
als de 4 a 14 anys. Quant a 
Almacelles, combina els es-
ports amb activitats lúdiques 
al casal, obert del 22 al 31. I 
Balaguer inicia grans i petits 
en la recerca de l’or. Caldrà 
que s’atansin del 22 al 7 de ge-

ner al Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre.  Apel·la als 
cuinetes el taller de postres 
nadalenques, que  s’impar-
tirà pel canal de YouTube 
de l’ajuntament de Tremp el 
dia 29. De caire virtual serà 

també un taller de reciclatge 
a Tàrrega, on l’artista Mireia 
Gonzàlez ensenyarà als petits 
a fer manualitats usant ma-
terials reciclats. A Cervera, 
es decanten pel teatre, amb 
sengles tallers els dies 29 i 4.

Fer activitat esportiva, cercar or o cuinar

fer Pinya
Balàfia Vòlei, Força Lleida i Futsal col·laboren 

en el campus multiesportiu Xavier Estrada

proposta semblant és la de la sec-
ció del Sícoris Club , amb dos 
torns, del 22 al 24 i del 28 al 31. 
Un altre centre, l’Ekke, proposa 
unes estades plenes de diversió, 
esport i salut als nens d’entre 3 i 
12 anys. Als escolars també està 
encarat el campus de Trèvol, on 
se’ls convida a treure tot tel suc al 
pàdel, les piscines, multiesports 
i a fer manualitats. Obre portes 
des del 22 fins al 7 de gener. 
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T
ot i que l’oferta és més 
magra que de costum 
per obra i gràcia de la 
Covid, la cultura no 
llança la tovallola. I 
planta cara amb di-

verses propostes, que captivaran 
grans i petits. 

En l’àmbit musical, a Llei-
da no falla a la seua cita anual 
l’Orquestra Simfònica del Vallès 
i el Festival de Valsos i Danses. 
Aquest cop, sota la batuta de Xa-
vier Puig, abordarà la transició 
des de l’òpera vienesa a la sar-
suela catalana, el diumenge 27 a 
l’ Auditori. Canviant de registre, 
de la mà de l’orquestra Camara 
Musicae, el dia 10 desembarca-
ran les bandes sonores de John 
Williams, amb Star Wars com a 
joia de la corona. Un altre espai 
musical per excel·lència, el Cafè 
del Teatre, proposa el dia 26 fruir 
amb Renaldo&Clara (entrades 
exhaurides) i el 29 amb Roger 
Mas, emmarcat en el projecte 
Sala.cat per impulsar la música 
en directe.

Quant a un altre equipament 
lleidatà, La Llotja, aposta pel circ 
i la fantasia. El 27, Producció Na-
cional de Circ portarà a escena 
Estat d’Emergència, que pretén 
mostrar a través del circ una vi-
sió del món i com els joves artis-
tes afronten els problemes d’un 
planeta a punt de col·lapsar-se. 

Passarà el relleu a la companyia 
Manolo Alcántara, que el dia 2 
escenificarà Déjà vu. Emprant 
objectes de proporcions impossi-
bles, proposa un espectacle molt 
visual on es difuminen les fron-
teres entre la realitat i la fantasia. 
I l’endemà, cedirà el testimoni 
al carismàtic Tortell Poltrona i 
el seu darrer muntatge, Que 
bèstia, en què ret homenatge a 
aquells pallassos clàssics que van 
fer riure els nostres avantpassats 
a inicis i mitjans del segle XX.

i. fabregat

Tortell Poltrona ret homenatge als pallassos clàssics.

La Simfònica del Vallès se centrarà enguany en la transició de l’òpera vienesa a la sarsuela catalana.

nadal Música i teatre

|| El Festival de Valsos i Danses de la 
Simfònica del Vallès o els concerts de 
Renaldo&Clara i Roger Mas, a destacar

 || El circ, amb peces com ara ‘Estat 
d’Emergència’ o ‘Que Bèstia’, de Tortell 
Poltrona, desembarca a la Llotja

Melodies i espectacles 
posen caliu a les festes

Concerts de 
Reis, orgue, 
cantates o 
Stay Homas
■ Les bandes sonores for-
men part de l’oferta musical 
de Balaguer, si bé per Sant 
Esteve i a càrrec de la pianis-
ta Marta Mesalles. El mateix 
dia, el teatre acull el concert 
dels Stay Homas, amb entra-
des exhaurides. I el dia 6, el 
concert de Reis, que oferirà 
la cobla Jovenívola. De Reis 
és també el concert progra-
mat a Mollerussa el dia 10, 
que oferirà la cobla Tàrre-
ga. Quant als orgues, seran 
els protagonistes el dia 2 a 
Tremp, en un concert inter-
pretat per Jordi Vergés. L’en-
demà, entrarà en acció la Ju-
lià Carbonell. El dia de Nadal 
serà l’Orfeó Nova Solsona 
qui protagonitzarà un con-
cert de cançons tradicionals.

Contràriament, qui vulgui 
gaudir amb melodies d’ahir i 
sempre, té cita a la Unió d’Al-
picat el 26 amb l’orquestra 
Saturno. D’altra banda, Ar-
tesa de Segre insta el 27 a 
agudir de La bona vida, amb 
cançons pop plenes d’humor.   
També el 27, Cervera porta 
a escena la cantata L’Espill 
Encantat, basada en el Qua-
dern de Música, de Jaume 
Ferran. I la Seu d’Urgell mun-
ta tot un Rescat musical els 
dies 27 i 30, una proposta 
que conquerirà els més me-
nuts, com ho farà l’espectacle 
d’animació dels Xiula el dia 
3 a Tàrrega. 

déjà vu
Emprant objectes de proporcions impossibles,  
la Cia. Manolo Alcántara proposa un muntatge 
que difumina fronteres entre realitat i fantasia
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Nadal propostes a comarques
a. tremp

|| Ruta de tions màgics, ‘escape room’, boscos de desitjos, 
caminades populars, gimcanes o descobertes urbanes s’obren 
camí com una proposta complementària als clàssics 

L’agenda va més 
enllà de la tradició

N
ada l  és  s inònim 
de pessebres, Reis 
Mags, tió, Pare Ne-
el, cant de nadales o 
Pastorets. Però hi ha 
vida més enllà de les 

tradicions.  Les agendes d’arreu 
de Ponent s’entesten a demos-
trar-ho, incloent tota mena de 
propostes ben originals. 

En donen fe els boscos de de-
sitjos, com l’instal·lat a la plaça 
Manuel Bertrand de Mollerussa 
o a la plaça Capdevila de Tremp, 
format per una sèrie d’arbres 
confeccionats amb materials 
reciclats. Cervera té un caganer 
amagat en diversos comerços. I 
la Seu convida a fer tot un pe-
culiar periple, la ruta dels tions 
màgics, amb visites guiades els 
dies 27, 30 i 3, en la qual es viat-
jarà en el temps per tal de viure 
la nit de Nadal de fa 200 anys, 
tot just acabada la Guerra del 
Francès. 

De saltar al futur, o qui sap 
si al present, va l’escape room 
a l’aire lliure que proposen a la 
capital de l’Alt Urgell. I és que 
es tracta ni més ni menys que de 
salvar el món d’una amenaça in-
tergal·làctica, superant diverses 
proves. Online seran els dos es-
cape room programats a Tàrrega, 

A Tremp, el bosc dels desitjos està configurat amb peces reciclades.

eNtreteNimeNt per a graNs i petits

n Teatre i cinema guanyen 
per festes. Apujaran el teló 
peces com Anem de viatge a 
Cervera (dia 28) o la comèdia 
Casats per amor a la pasta, a 
Tàrrega (dies 25, 26 i 27). La 
capital de l’Urgell deixa espai 
per a la dansa, de la mà de Mi-

raMiró, que ret homenatge a 
Joan Miró amb audiovisuals 
(dia 30). Captivaran els tite-
lles a la Pobla de Segur (dia 
30), la Seu (dia 30), la història 
de Pinotxo a Alpicat (dia 28  
o un contacontes a Bellpuig 
(dia 4). O provocaran rialles 

els pallassos a Balaguer (dia 
3). Quatre propostes s’obren 
camí al teatre L’Amistat de 
Mollerussa, el 29, 30, 2 i 3. I a 
Alcarràs, es relatarà el conte 
d’Hamelí (dia 3). Precisament 
la localitat reviurà l’època de 
l’autocine amb dos sessions  

Covidfree (dia 2). Quant als 
petits, tenen cites cinèfiles a   
localitats com Cervera, la Seu, 
la Pobla de Segur, Almacelles, 
Bellpuig o Tremp, entre d’al-
tres. A la capital pallaresa es 
projecta en la gran pantalla Els 
Pastorets (dies 26 i 27).  

Una passejada per la comèdia, dansa, titelles o cinema 

un dels quals amb Lo Tossino, 
el dies 29 i 2 de gener. Contrà-
riament, sota el sostre dels pa-
vellons firals de Mollerussa es 
desenvoluparà un altre escape 
room, programat del 27 al 29.  

Tota una aventura que convi-
da a bellugar-se. Com conviden 
les diverses caminades organit-
zades aquests dies, una manera 
de fer cames atès que les curses  
de Sant Silvestre s’han suprimit 
arreu del territori. Com a exem-
ple, a Cervera munten per Sant 
Esteve una caminada familiar 
solidària. Més tard, per baixar els 
torrons, l’associació Maiparem 
d’Alcarràs convoca el dia 3 una 
caminada popular, que recapta-

rà fons per a La Marató de TV3. 
Qui vulgui una alternativa més 
mogudeta, a Cervera li espera 
el mateix dia 3 una gimcana fa-
miliar (i el 28 una infantil) que 
permetrà descobrir els racons de 
la ciutat. Una descoberta urba-
na que comparteix amb la ruta 
guiada gratuïta, programada a 
Sort els dies 2 i 3. O les visites 
comentades a l’església de Sant 
Víctor a Saurí (dia 27). Solsona 
munta visites guiades del 26 al 
31, per descobrir els indrets més 
emblemàtics. Apel·la a la histò-
ria  Bellpuig, amb una ofrena 
floral a la memòria històrica i a 
les víctimes de la Guerra Civil 
programada per al dia 4.
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