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L'ENDEMA MUNICIPIS 1COMARQUES
LLEIDA. VOTS 1ESCONS

d, UNTS

PSC

ERC

CUP

VOX

15

Total vots:

162.825

(54,65%)

Nuls:

3.098

En blanc: 1.937

_.llDJ

2017

ESCONS

CANOIO

. .l,.¡.....

ruRES

Junts per Catalunya

44.787

Esquerra Republicana de Catalunya

42.45S

Partit deis Sodalistes de Catalunya (Psc-Psoe)

23.965

Candidatura O'Unitat Popular-Un Nou Cicle per Guanyar

11.812
8.8.39

V~x

2017

JUNTSxCAT

78.303

32,48

26,58

S

ERC-CatSf

64.417

26,72

S

15
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Cs

40.908

16,97

3

7,4

PSC

21.79S

9,04

5,53

CUP

12.140

5,04

pp

10.902

4,52

CatComú-Podem

9.41S

3,91

o

3,23

o
o
o

PACMA

1.186

0,49

o

3,21

o

PUM+J

.3.36

0,14

o

Partit Demócrata Europeu Catala

7.345

4,6

Partit Popular/Partido Popular

5.660

3,54

En Comú Podem-Podem en Comú

5.1SS

Ciutadans- Partido de la Ciudadanía

S.127

Copen els dos primers llocs en més de 200 11 Els de Puigdemont guanyen en
er 1 orts d'ERC, i aquesta al Segria i la Ribagor~a, amb consells de JxCat
MUNICIPI A MUNICIPI

Excepcions on guanya Junts
1 Junts va guanyar en 145 municipis i ERC va quedar segona en
gairebé tots. Hi ha excepcions
com Alfarras, on el PSC va quedar
segon; Bassella i Guixers, on la segona posició va ser peral PDeCAT;
i Pinós i Tarroja, on la segona va
ser la CUP.

Excepcions on guanya ERC
1 Els republicans van guanyar en
65 municipis, un important aven~
respecte als 32 del 2017. En gairebé tots, Junts és la segona més
votada, tret d'excepcions com
Sarroca de Bellera, on el PSC va
quedar segon, i Soriguera, on la
segona va ser la CUP.
ERC

JxCat

1 El PSC guanya a Vielha, el Pont

Sis peral PDeCAT

1 El PP ha estat el partit més votat
a Gimenells, mentre que la CUP
ho ha estat a Farrera. A Bausen ha
-..empatat amb el PSC.

Quatre empats
1 Junts i ERC van empatar a Belianes. A Bausen, socialistes i CUP
van obten ir els mateixos vots i hi
va haver empats entre ERC i PSC a
Canejan i Sarroca de Bellera.

Els successors de l'antiga
Convergencia es van
quedar a menys de 700 vots
d'assolir un escó a Lleida

PSC

de Suert, Aspa, Arres, Naut Aran,
Es Bordes, Bossost, Les i Vilamos.

La CUP i el PP, un cada un

Solsona, va liderar la llista del
PDeCAT i va quedar a només
644 vots d'aconseguir l'únic escó del partit a Catalunya. La direcció del partit es reunira avui
per fer balanc;.
La CUP ha estat la forc;a més
votada al poble de Farrera, mentre que va empatar amb el PSC
a Bausen. A més, se situa com
a segona a Pinós, Soriguera i
Tarroja de Segarra.
El PSC ha estat el més votat en nou municipis. A banda
de guanyar al Pont de Suert i
Vielha, ho ha fet a la resta de
municipis aranesos a excepció
de Bausen i de Canejan, on va
empatar amb altres partits. A
l'empat amb la CUP a Bausen
s'afegeix un altre amb ERC a
Canejan. Al Pallars Sobira, republicans i socialistes van empatar també a Sarroca de Bellera,
mentre que, al pla, el PSC només va aconseguir la victoria en
un poble, Aspa.
El PP només es va alc;ar amb
la victoria a Gimenells , on
aquest partit governa amb el
PSC arran d'una moció de cenEL PDECAT VOREJA L'ESCÓ

Nou peral PSC

1 El PDeCAT ha quedat fora del
Parlament després d'aconseguir
la victoria en sis municipis amb
alcaldes i alcaldesses d'aquesta
formació: Aitona, Bellmunt, lvars
de Noguera, Preixens, Vilaller i la
Baronía. El número u de la candidatura, Marc Solsona, no va assolir la victoria de Mollerussa, on és
alcalde. Es va quedar a menys de
700 vots de l'escó.
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Els independentistes s'imposen en
nou de cada deu municipis de Lleida
X. RODR(GUEZ 1R. RAMrREZ

'
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28,04

RiSULTAT5

1LLEIDA 1Junts i ERC formen el
binomi més votat en nou de
cada deu municipis de Lleida.
Ocupen els dos primers llocs en
203 dels 231 que conformen la
província. El partit de Caries
Puigdemont es va alc;ar diumenge ambla victoria en 145
municipis i en gairebé tots els
republicans van quedar com a
segona forc;a.
Una cosa semblant succeeix
en els 65 municipis on va vencer
Esquerra: només hi ha un parell d'aquestes localitats en les
quals Junts no ha quedat com a
segona més votada (vegeu les
claus). Les dos formacions, a
més, van empatar en un municipi, Belianes.
Junts s'ha imposat en capitals on governa, ja sigui en
solitari com a Mollerussa (si
bé en aquesta !'alcalde és del
PDeCAT) i les Borges , com
en alianc;a amb ERC (Tremp).
També ha guanyat _en algunes
on és a l'oposició. Es el cas de
Sort, amb govern independent;
i a Tarrega, Cervera i Solsona,
on ERC presideix el consistori. Els republicans, per la seua
part, s'han imposat en aquelles
on governen, sois o amb Junts:
Lleida, Balaguer i la Seu. A les
dos restants, Vielha i el Pont de
Suert, va guanyar el PSC.
Al marge dels partits majoritaris del bloc independentista, el
PDeCAT va quedar fora del Parlament. Tanmateix, va guanyar
en sis municipis, tots amb una
cosa comuna: el seu alcalde és
del partit sorgit de l'antiga Convergencia. És el cas d'Aitona, el
coqsistori de la qual presideix
Rosa Pujol; Bellmunt d'Urgell,
Ivars de Noguera, Preixens,
Vilaller i la Baronía de Rialb.
En aquest últim la formació va
aconseguir el seu percentatge
de vot més gran a tot el territori catala, un 40%. En el cas
de Mollerussa, !'alcalde, Marc

Abstenció: 45,35%

Sense guanyar en un sol poble
1 Cs, ECP i Vox no van guanyar en
cap municipi de Lleida, encara
que aquest últim va aconseguir
un diputat. La meitat els va recollir a Lleida ciutat, mentre que a
la resta de la provincia una part
important va procedir d'Aran.

Tiurana, la major mobilització

1 Tiurana va ser l'únic municipi
de Catalunya on la participació
va ser més gran diumenge que
en els comicis al Parlament del
desembre del 2017. En concret,
va ser 3,04 punts superior i es va
situar en un 79,1%.

Els que més iels que menys

Comarca a comarca

1 Tres capitals es van situar entre les que han tingut una menor
caiguda en participació: Sort (23
punts menys), Tremp (-23,19) i el
Pont (-23,54). Riu de Cerdanya va
tenir la desena participació més
alta de Catalunya, amb 81,82%,
xifra similar a la de Granyena de
les Garrigues (81,25). A les Va lis de
Valira (41,11), Almacelles (45,61),
Vielha (45,84), Alcarras (47,49) o
Mollerussa (49,54) van anar a les
urnes menys de la meitat deis
que estaven convocats.

1 El mapa comarcal mostra una
amplia victoria local de Junts,
malgrat l'aven~ d'ERC i els socialistes. Així, el partit de Caries
Puigdemont s'al~a com el més
votat a la majoria de comarques
lleidatanes, incloses I'Urgell, la
Segarra i el Solsones, els consells
deis quals estan en mans d'ERC.
Els republicans, per la seua part,
guanyen al Segria i I'Aita Ribagor~a, amb consells de JxCat, i a la
Noguera, on governen. Només a
Aran s'imposen els socialistes.

sura contra !'anterior govern
independent. Per la seua part,
Cs, que ha perdut els seus tres
diputats, no ha guanyat en cap
localitat i només ha ·aconseguit
quedar quarta a Arres, Ciutadilla, Fulleda, Tarroja de Segarra i
Vilamos. Tampoc En Comú Podem (ECP) ha estat el més votat en cap municipi. Va quedar
tercer a Josa i Tuixén i quart a
Alós, Bausen, Farrera, Grany~
nella, Ivorra i Sant Esteve.
Vox no va guanyar en cap
municipi malgrat haver aconseguit un diputat i va ser a Aran
on va obtenir millors resultats.
Vilamós va ser ermunicipi on va
obtenir més percentatge de vots,
amb un 25,35%, mentre que
els de Bossost, Canejan, Arres
i Naut Aran també figuren entre els percentatges més alts de
Catalunya. Alcaldes aranesos
ho van atribuir a un vot contra
l'independentisme a la Val, on
el sobiranisme recull els pitjors
resultats de Lleida.
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CORONAVIRUS

Més ingressats per
un brot amb 32
positius en un
centre d'Aipicat

Ll.eida ·rep 2.966 dosis i vacunara
dependents de centres de dia
A part deis de grau 3 que viuen als seus domicilis, i els CAP organitzen la de majors
de 80 anys Pr ·meres vacunes a sanitaris que exerceixen de forma lliure
11

M. MARQUE!

Catalunya va rebre
ahir 116.360 vacunes contra
la Covid-19, 79.560 de Pfizer i
36.800 d'AstraZeneca, mentre
que unes 50.000 de Moderna
es retardaran unes setmanes.
Del total, 2.362 van arribar a la
regió sanitaria de Lleida i 604 a
la del Pirineu i, segons fonts del
departament de Salut, "en els
propers dies esta previst iniciar
la vacunació a persones dependents de grau 1 i 2 de centres de
dia". A més, com ja estava previst, es comenr;:ara a vacunar els
avis dependents, de grau 3, que
viuen als seus domicilis.
El secretari de Salut, Marc
Ramentol, va afirmar que
aquesta setmana també comenr;:ara l'administració de les
primeres dosis als majors de 80
anys i que els professionals de
l'Atenció Primaria ho estan organitzant. "També vacunarem
sanitaris que treballen en exercici lliure", va assenyalar, i va
recordar que també es continuara immunitzant els col·lectius
essencials.
Ara, els que formen part
d'aquest grup poden demanar
cita per vacunar-se. A Lleida,
els punts són el pavelló Onze de
Setembre i els CAP de Tarrega,
Tremp, Vielha i la Seu. "Un 39%
del personal de farmacies de Catalunya ja ha rebut la primera
dosi d'AstraZeneca (s'administra a entre els 18 i SS anys), un
34% d'agents de Mos sos d'Es-

DADES DE LA COVID-19

1 LLEIDA 1

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran
CASOS CONFIRMATS AMB PCRITA
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0,66

494,91

434,92

sos

84

6,78

S,02

22/01-28/01

S61

S17

1,02
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337
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7,14
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(1) Taxa de reproducció efectiva del virus

Font: Departament de Salu t

Des de l'inici de la pandemia

(2) 696 segons l'estadfstica d'AQuAS

LLEIDA

CASOS
MORTS
IMMUNITZATS

33.907
690(2)
12.465

CATALUNYA

CASOS
MORTS
IMMUNITZATS

quadra i un 74% de,funcionaris
dels centres penitenciaris", va
explicar.
A Lleida, gairebé tots els usuaris de les residencies ja han rebut la segona dosi de Pfizer i, a

535.395
20.214
168.015

MÓN

ESPANYA

3 086.286
MORTS
65.449
IMMUNITZATS 1.070.091

CASOS

nivell de Catalunya, Ramentol
va dir que "són el 79% de residents i el 57% dels sanitaris".
Tot i així, Catalunya va administrar aquest diumenge 756
vacunes (108 a Lleida), una de

CASOS
MORTS
IMMUNITZATS

108 994.619
2.403.462
28.198.323

les xifres diaries més baixes des
que va arrancar la campanya.
Així mateix, les funeraries
han demanat a Salut incloure
el seu personal entre els grups
preferents de vacunació.

• La regió sanitar ia de
Lleida va registrar ahir 14
ingressats més per Covid
des de dissabte, amb 189
persones, de les quals 28
són a l'UCI, dos més. Part
d'aquest augment correspon al brot que afecta 32
usuaris del centre sociosanitari DomusVi Terraferma, a Alpicat, 21 més que
fa una setmana. Fonts del
centre, que compta amb
137 usuaris, van explicar
que els encomanats es traben estables i que no estaven vacunats, pero que
els treballadors sí que tenen la primera dosi i que
han demanat a Salut vacunar els usuaris que són
negatius.
Així mateix, a Catalunya hi havia sis persones
menys a l'UCI, amb 632,
pero 2.359 ingressats (69
més) i el coordinador de la
Covid, Jacobo Mendioroz,
ho va atribuir a "l'efecte
cap de setmana". Catalunya va registrar 38 morts,
cap a Lleida, que va comptabilitzar 89 casos al pla
i 15 a l Pirineu, mentre
que les taxes epidemiologiques es van mantenir
estables.

Tanca una escola
Respecte als centres
educatius, el col-legi de
Tar ta reu, a les Avellanes i Santa Linya, h a tancat, pero la llar d'infants
Vensi d'Almacelles ha reobert. A Lleida hi ha 61
grups i 1.455 persones
confinades.
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Una usuaria de la residencia d 'Adesma que ah ir va sortir a passejar.

La gent gran de les residencies
torna a sortir al carrera passejar
Entra en funcionament l'edifici annex a I'Arnau per acollir P~R
ILLEIDA 1L'edifici annex a !'hospital Arnau de Vilanova va
entrar ahir en funcionament
acollint proves PCR a la planta
baixa. La primera planta, amb

24 boxs, es posara en marxa en
funció de la pressió assistencial
i acollira les urgencies de patologies respiratories.
Quant a la segona?.. s'habili-

tara amb fins a 32 llits en cas
d'hospitalitzar pacients amb
Covid. La tercera planta s'utilitzara per esponjar activitats
de l'Arnau.

ILLEIDA 1Residencies de Lleida ja

han comen¡;:at a aplicar el nou
protocol de la conselleria de Salut, que permet que els grans
puguin sortir dels centres a passejar o a estar un o dos dies fora.
Aquest és el cas de la residencia
Sant Antoni de Padua d'Ades-

ma a Lleida, on una usuaria va
sortir ah ir amb un familiar. No
obstant, alguns centres encara
no han comenr;:at ambles sortides. Val a recordar que la gent
gran va poder sortir a votar diumenge passat seguint un estricte
protocol.

