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Una mossa de lleida ferida el 17-A a 
Cambrils explica en el judici que encara 
arrossega seqüeles psicològiques
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lleida tindrà a Cappont una nova 
llibreria, ‘la irreductible’, que se sumarà a 
la ja anunciada la Fatal de la Zona Alta

Una clínica privada practicarà 
avortaments quirúrgics a Lleida
Centre || Seria Vithas, que està 
negociant amb la conselleria ampliar 
la seua cartera de serveis ginecològics

Greuge || Les dones que desitgen 
interrompre el seu embaràs han d’anar  
ara a Barcelona o Tarragona

Pirineu || Facultatius de l’Arnau una 
vegada per setmana aniran a Tremp i 
Vielha per efectuar-los amb fàrmacs

salut ja està en converses perquè ponent deixi de ser l’única província sense aquest servei

guia ❘ 29

Mor un motorista             
de 40 anys a Llavorsí
en una sortida de via

Baqueira anuncia per  
a l’11 de desembre 
l’estrena de temporada

comarques ❘ 17

comarques ❘ 16

Casa Tere ahir, 
en el primer 
dinar de la 
desescalada.

Estrena de la piscina exterior 
climatitzada de Verdú.

AmAdo ForrollA
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Salut inicia avui a Lleida i Guisso-
na cribratges amb tests ràpids a 
majors de 16 anys per detectar ca-
sos asimptomàtics. A la capital es 
faran aquesta tarda al pavelló On-
ze de Setembre sense cita prèvia.

Proves ràpides         
des d’avui a Lleida  
i Guissona

Vacunes a partir del 
gener per a prop de 
175.000 catalans

Pueyo i dos regidores, 
confinats per contacte 
amb un positiu

Obren la majoria de bars i 
restaurants amb afluència desigual

L’esport torna amb ganes, fins i tot amb banys a poc més de 10 graus
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coronavirus enSenyament

Pueyo, aïllat per 
un positiu en  
el gabinet 
d’alcaldia
També les edils 
Freixanet i Sall

❘ lleiDa ❘ L’alcalde de Lleida, 
Miquel Pueyo, es va confinar 
de manera preventiva ahir al 
migdia al ser contacte estret 
de la cap de comunicació de 
la Paeria, Eli Borreda, que 
és positiva asimptomàtica. 
Al conèixer el resultat de 
la prova de Borreda, tam-
bé es van confinar la sego-
na tinent d’alcalde, Jordina 
Freixanet, i la regidora Ma-
riama Sall, així com el cap 
de gabinet d’alcaldia, Josep 
Maria Romero, i la coordi-
nadora de govern, Montse 
Bergés. L’activitat del govern 
municipal continuarà de for-
ma telemàtica durant tota la 
setmana (divendres que ve 
hi ha ple, que estava previst 
de forma híbrida) i en els dies 
vinents se sotmetran a pro-
ves els contactes estrets per 
descartar que hi hagi possi-
bles contagis. D’altra banda, 
a mitjans d’octubre, Pueyo 
ja es va confinar després de 
tenir febre, però va donar ne-
gatiu a la prova de Covid-19, 
segons va informar el mateix 
alcalde a través de les xarxes 
socials.

Les classes 
confinades  
a Lleida baixen  
a seixanta
Menys de la meitat    
que fa vint dies

❘ lleiDa ❘ Els centres educatius 
de Lleida tenen actualment 
“només” 60 grups confinats 
a tota la província, segons 
l’última actualització del web 
d’Educació, un fet que suposa 
menys de la meitat que fa uns 
vint dies, quan van arribar a 
ser 144. De fet, ahir figura-
ven vint-i-dos aules aïllades 
menys que les 82 que s’ha-
vien notificat dissabte. Així 
doncs, el nombre de persones 
en quarantena és de 1.324, 
entre estudiants i personal 
educatiu, quan van arribar a 
ser més de 3.400. Al Segrià 
hi ha 22 grups confinats (a 
final de la setmana passada 
n’hi havia 38) i 465 persones. 
A l’Urgell són 14 i 303, res-
pectivament, i a la Segarra 
7 i 157. D’altra banda, a les 
comarques de l’Alt Urgell i 
a la Noguera hi ha 5 classes 
aïllades en cada una, i al Pa-
llars Jussà n’hi ha 3 i conti-
nua tancada l’escola de Salàs 
de Pallars, segons Educació. 
El Solsonès en té 2 i el Pla 
d’Urgell i les Garrigues, una 
cada una.

Quatre alumnes ahir en una de les classes de l’escola municipal de música de tàrrega.

segre

S.e.
❘ lleiDa ❘ Els centres i acadèmies 
que ofereixen formació catalo-
gada com a activitats extraes-
colars van poder recuperar ahir 
la presencialitat, però de forma 
reduïda amb un màxim de sis 
alumnes per aula, en compli-
ment del pla de la Generalitat 
de flexibilització de les restricci-
ons. “No ens en queda una altra 
opció. La meitat són aquí i la 

resta, de forma telemàtica”, van 
indicar al centre Punt d’Estudi, 
que imparteix anglès i classes 
de reforç de diferents assigna-
tures. Una solució similar apli-
quen a l’acadèmia Inlingua, on 
han dividit les classes amb més 
alumnes, de manera que un dia 
sis d’ells rebran classe in situ i un 
altre grup ho farà en línia, so-
lució que “les famílies s’ho han 
pres molt bé perquè volien recu-
perar la presencialitat”. A partir 
del dia 21, les extraescolars ja 
podran acollir 10 alumnes.

Els centres que ofereixen for-
mació musical i artística, com 

ara l’Orfeó Lleidatà, també han 
hagut d’adaptar-se a les limitaci-
ons i recorden que ja van haver 
de reduir ràtios a l’inici de curs. 
Celebren recuperar part de la 
presencialitat, però remarquen 
la dificultat que suposa reduir 
a només sis alumnes certes ac-
tivitats, com el cant coral o les 
agrupacions musicals. Apunten 
que les seues instal·lacions són 
prou àmplies per mantenir les 
distàncies de seguretat. A més, 
critiquen que s’inclogui la seua 
formació entre les extraescolars 
quan són un centre autoritzat 
per Educació.

D’altra banda, les bibliote-
ques públiques van reobrir ahir 
amb un aforament del 50%. La 
Universitat de Lleida (UdL) 
va fer el mateix amb les seues. 
L’horari d’aquesta setmana és 
de 9 a 19 hores de dilluns a di-
vendres, i la de la facultat de 
Lletres estarà operativa també 
el cap de setmana de 9 a 21 ho-
res. A partir del dia 30 la resta 
de biblioteques de la universitat 
aplicaran aquest horari i l’am-
pliació d’aforament fins al 70% 
està prevista en la tercera fase 
del pla de reobertura, el dia 21. 
La docència continua sent vir-
tual, excepte les pràctiques i les 
activitats d’avaluació. Les clas-
ses seran presencials una altra 
vegada després de les vacances 
de Nadal.

Extraescolars presencials, però en 
format reduït amb sis alumnes
Acadèmies i centres d’idiomes, repàs o música ja ofereixen classes ‘in situ’, malgrat 
que alguns encara les segueixen en línia || Dificultats en activitats com el cant coral

itmar Fabregat

itmar Fabregat

biblioteQueS oberteS
la Udl reobre les 
biblioteques, però continua 
amb la docència teòrica  
de forma telemàtica

les biblioteques de la udl també van reobrir.

una aula de l’acadèmia inlingua.
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coronavirus Sanitat

Dos morts més  
a la Llar de Sant 
Josep de la Seu  
i ja són 4
El brot afecta uns 
cinquanta usuaris

❘ la seu D’urgell ❘ La residència 
Llar de Sant Josep de la Seu 
d’Urgell va registrar ahir dos 
noves morts entre els usua-
ris, que es van sumar a les 
dos notificades el cap de set-
mana. El centre residencial 
pateix actualment un brot 
de coronavirus que afecta 
més de 60 persones, de les 
quals catorze són treballa-
dors. Ahir van s’hi van efec-
tuar proves PCR. Uns altres 
dos usuaris estan ingressats 
a l’hospital de la Seu. La set-
mana passada, la conselleria 
de Salut va traslladar 26 re-
sidents positius a l’hospital 
de Puigcerdà per sectoritzar 
millor la residència.

D’altra banda, només 4 
dels 49 residents positius del 
geriàtric de la Fundació Fiella 
de Tremp presenten símpto-
mes de Covid-19, els 45 res-
tants són asimptomàtics i tots 
els encomanats han estat aï-
llats en una planta de la re-
sidència. A part dels usuaris, 
també són positius set treba-
lladors d’aquest equipament, 
dels 70 que formen la plan-
tilla, i hi ha un treballador 
aïllat per un contacte estret. 
La residència té 143 usuaris i 
divendres passat Salut va dur 
a terme un cribratge massiu 
al detectar un primer posi-
tiu en un empleat. En aquest 
sentit, el centre va activar 
diumenge tots els protocols 
de seguretat i va sectoritzar 
l’equipament per evitar que 
hi hagi més contagis.

❘ lleiDa ❘ El departament de Salut 
comença avui a Lleida i Guisso-
na els cribratges massius amb 
tests ràpids d’antígens a la po-
blació major de 16 anys amb 
l’objectiu de detectar casos 
asimptomàtics. Al llarg dels 
dies vinents també es faran a 
Agramunt, Almacelles, Alme-
nar, Ponts, Cervera, Tàrrega i 
Balaguer, tot i que podrien am-
pliar-se a altres municipis. No fa 
falta cita prèvia, les proves són 
de franc i només cal anar-hi amb 
la targeta sanitària.

A Lleida ciutat, els tests es fa-
ran des d’avui i fins divendres, 
de 16 a 20 hores al Pavelló Onze 
de Setembre. A Guissona se’n 
faran avui i demà de 9 a 13 i 

de 15 a 19 hores al Pavelló On-
ze de Setembre. Així mateix, a 
Agramunt, dijous i divendres 
de 9 a 13 i de 15 a 19 a l’Espai 
Cívic. A la capital del Sió han 
retardat la desescalada davant 
de l’augment de contagis, amb 
un risc de rebrot de 2.256 i una 
velocitat de contagi de 2,63. A 
Almacelles, el cribratge es por-
tarà a terme dissabte i diumen-
ge vinents de 10 a 13 i de 15 a 

Salut inicia avui a Lleida i Guissona 
tests ràpids a majors de 16 anys
Proves d’antígens amb resultat immediat || Aquesta setmana i la vinent també 
en farà a Agramunt, Almacelles, Almenar, Ponts, Cervera, Tàrrega i Balaguer

19 hores al Centre Cultural El 
Casal. Pel que fa a la setmana 
que ve, es faran a Almenar, el 
dilluns 30 i el dimarts 1 de de-
sembre de 9 a 13 i de 16 a 19 ho-
res a les Escoles Velles. A Ponts, 

es portaran a terme el dimecres 
2 de desembre de 10 a 13 i de 16 
a 19 hores a la Sala Polivalent 
de l’ajuntament. Finalment, a 
Cervera seran el dijous 3 i el 
divendres 4 de desembre, de 9 

a 13 i de 16 a 19 hores en un lloc 
per determinar. D’altra banda, 
a Tàrrega i Balaguer, així com 
en altres municipis, encara s’han 
de concretar la data i el lloc de 
les proves.
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CASOS CONFIRMADOS INGRESOS HOSPITALARIOS DEFUNCIONES

138 132 24
191.286

1.414

853

7

dadeS de la covid-19

Des de l’inici de la pandèmia

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran

món

CASoS                       58.955.436
MortS                          1.393.407

eSpanya

CASoS            1.582.616
MortS                        43.131

catalunya

CASoS                     331.412
MortS                       15.542

lleida

CASoS                        22.447
MortS                                  436

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

13/11-19/11 328 441 0,74 0,83 471,97 266,65 10.079 2.127 7,50 9,33

06/11-12/11 531 742 0,89 1,24 620,09 336,98 10.079 2.308 11,34 9,26

30/10-05/11 692 610 1,05 1,20 682,68 294,49 11.590 2.105 11,08 9,01
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

L’iCS admet contagis de 
pacients ingressats a 
l’Arnau i Santa Maria
m. marquèS
❘ lleiDa ❘ L’Institut Català de la 
Salut (ICS) de Lleida va admetre 
ahir que als hospitals Arnau de 
Vilanova i Santa Maria “molt 
puntualment poden ingressar 
pacients per patologies no-Co-
vid que acabin eventualment 
desenvolupant la malaltia”. 
Fonts de l’ICS van afegir que 
en aquests casos “s’activen els 
protocols i s’apliquen conve-
nientment”, i van assegurar que 
“no tenim casos que de manera 
concloent indiquin l’existència 
d’algun brot”.

Aquesta va ser la seua respos-
ta després que sindicats dels dos 
hospitals afirmessin que al llarg 
del mes de novembre s’han de-
tectat contagis en persones in-
gressades per altres patologies i 
també en sanitaris. Sobre aquest 

fet, el coordinador de la Covid a 
Catalunya, Jacobo Mendioroz, 
va assenyalar que “hi ha hagut 
brots intrahospitalaris, però no 
per això està costant que dismi-
nueixi el número d’ingressats 
per coronavirus”, i va afirmar 
que “a Lleida hi podria haver 
un brot”.

Segons les dades del depar-
tament de Salut, ahir hi havia 
153 hospitalitzats per Covid 
a la regió sanitària de Lleida  
–dels quals 20 són crítics–, set 
ingressats més que dissabte, 
després que durant l’última 
setmana en disminuís el núme-
ro. D’aquests, 59 són a l’Arnau 
–13 a l’UCI–, 33 al Santa Maria 
–6 a l’UCI–, 50 en centres pri-
vats –un a l’UCI– i deu a l’ho-
tel Nastasi. Al Pirineu hi ha 19 
ingressats.

Confinats tots els taxistes 
d’aigüestortes a espot  
arran d’un positiu
r.r.
❘ lleiDa ❘ Els sis taxistes que 
transporten des d’Espot visi-
tants del Parc Nacional d’Ai-
güestortes estan confinats als 
seus domicilis, després que 
un d’ells donés positiu en Co-
vid-19. Tant el contagiat com 
els seus companys, a l’espera 
dels resultats de proves PCR 
que els van practicar diumen-
ge passat, hauran d’estar en 
quarantena durant deu dies. El 
web de l’associació de taxistes 
d’Espot adverteix els usuaris 
que el servei estarà suspès fins 
al 3 de desembre i la seua ofici-
na està tancada al no haver-hi 
conductors disponibles.

El tancament temporal del 
servei arriba en un moment 
d’escassa demanda de trans-
port, a causa del confinament 

municipal en cap de setmana. 
Els pocs visitants del Parc Na-
cional que transportaven eren 
els que hi arribaven de dilluns 
a dijous.

Un dels confinats a l’espera 
de resultats és l’alcalde d’Es-

pot, Josep Maria Sebastià. Va 
explicar que és l’únic membre 
del consistori aïllat al seu do-
micili, per la qual cosa espera 
que la seua situació no afecti 
l’ajuntament.

finS al 3 de deSembre
el web de l’associació  
de taxistes d’espot avisa 
de la suspensió del servei 
fins al 3 de desembre

Les xifres de la 
Covid continuen 
a la baixa a 
Lleida i el Pirineu
❘ lleiDa ❘ Els indicadors epide-
miològics i els casos de Co-
vid-19 continuen a la baixa a 
Lleida i el Pirineu. Al pla es 
van registrar 82 positius més 
i ja fa uns dies que se’n noti-
fiquen menys d’un centenar, 
per la qual cosa el total de 
contagiats acumulats fins ara 
és de 19.892, mentre que no 
es va notificar cap defunció. 
El risc de rebrot va baixar 21 
punts (328) i la velocitat de 
transimissió va baixar  fins 
a 0,74, per sota de la mitjana 
catalana (0,78). Al Pirineu, 
hi va haver 46 infectats més 
(2.555). Tampoc no es van 
notificar morts i es mante-
nen en 52. El risc de rebrot 
es va situar en 441 punts, 65 
menys, però continua sent la 
regió sanitària amb l’indica-
dor més alt.

agramunt
el municipi ha decidit frenar 
l’inici de la desescalada 
davant de l’augment de 
casos de Covid
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Inicien les obres per construir  
el casino d’Andorra.

p. 18
Campanya per esborrar grafitis
pintats durant anys a Fraga.

p. 19

Algunes de les roques que es van desprendre van quedar al camí en un tram de 25 metres de llarg.

Agents rurAls

e. fArnell
❘ lleIDA ❘ Els tècnics de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Cata-
lunya (ICGC) adverteixen que 
el camí natural del congost de 
Mont-rebei afectat per un des-
preniment el passat dijous dia 
12 és “impracticable amb segu-
retat” i no té alternativa simple 
de pas. 

Destaquen en el primer in-
forme tècnic, basat en una ins-
pecció visual sobre el terreny 
l’endemà de l’allau, que aquest 
tipus de despreniments just 
per sobre del camí natural són 
fruit de la mateixa excavació 
del sender a la roca, que confi-
gura uns sostres “inestables”. 
Recomanen sanejar els frag-
ments de roca que van quedar 
“en equilibri precari” sense ar-
ribar a desprendre’s, i la restitu-
ció del tram enfonsat del camí. 
Insisteixen en la necessitat de 
consolidar la llasta rocosa que 
va quedar descalçada en el pen-
dent amb treballs especialitzats 
d’estabilització.

Per als tècnics seria necessa-
ris fer una revisió sistemàtica 
del camí excavat a la roca per 
detectar “trams potencialment 
inestables” i així augmentar la 
seguretat en tot el tram del camí 
natural. 

L’informe revela que més en-
llà del problema de l’estabilitat 
de l’excavació del camí a la ro-
ca, la morfologia del congost de 
Mont-rebei es caracteritza per 
grans parets i cingles, amb la 
seua “dinàmica natural de des-
preniment de roques”, tal com 
demostren altres despreniments 

més recents al camí el juliol del 
2018 o el gener d’aquest mateix 
any.

L’allau de pedres es va pro-
duir a l’extrem sud del camí 
excavat a la roca que recorre 
tot el congost de Mont-rebei, en 
el límit entre els municipis de 
Sant Esteve de la Sarga i Àger, 
a pocs metres del pont penjant 
que uneix Catalunya i Aragó. 
Se’n va desprendre una llasta 
de roca situada a sobre del camí 
amb un volum de 120 metres cú-
bics, unes 300 tones de roques. 

En la trajectòria de caiguda, 

van impactar sobre el camí en-
fonsant gran part de la plata-
forma i en una afectació d’uns 
25 metres de llarg. La resta de 
roques van caure pel desnivell 
fins a l’aigua de l’embassament 
de Canelles.

Els ajuntaments de Sant Es-
teve de la Sarga i Àger priorit-
zen la seguretat de l’entorn per 
obrir el sender i apel·len a un pla 
d’usos que contempla un estudi 
geològic del congost. 

Des de la Fundació Catalu-
nya-la Pedrera, titular del Con-
gost, van assenyalar que el camí 
és públic i que ha de primar la 
seguretat de l’espai natural de 
Mont-rebei.

El Cartogràfic demana revisar tot el camí 
excavat de Mont-rebei per l’allau de roques
El primer informe de l’institut avisa de la inestabilitat del tram afectat i diu que hi ha hagut més 
despreniments || Van caure fins a 300 tones de pedra, que van enfonsar el sender natural

despreniments espais naturals

imprActicAble
el document assenyala que 
el sender és impracticable 
amb seguretat i no té 
alternativa simple de pas

Faran a Balaguer hores no 
treballades per l’alarma

administració ajuntament

❘ BAlAguer ❘ El sindicat UGT va 
denunciar ahir que l’ajuntament 
de Balaguer obliga la plantilla 
laboral a recuperar les hores 
“no treballades” durant l’estat 
d’alarma abans del 31 de desem-
bre. Asseguren que el consistori 
ha plantejat fins i tot descomp-
tar aquestes hores dels dies de 
vacances, treballar en festius o 
després de la jornada laboral. 
Assenyalen que aquesta situació 
afecta treballadors de l’àrea de 
neteja, brigades municipals o de 

col·legis. Per la seua part, l’al-
calde de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, va defensar que qualse-
vol decisió està acordada amb 
el comitè d’empresa (d’UGT). 
Va afegir que de tota la plantilla 
del consistori, formada per 230 
treballadors, només una perso-
na no està d’acord amb tornar 
les hores que es van pagar du-
rant l’estat d’alarma i que no es 
van fer. El sindicat va negar cap 
acord i va anunciar un conflicte 
laboral.

el Conselh aparta del seguiment de l’ós 
el detingut per la mort de Cachou

fauna grans depredadors

redAcció
❘ lleIDA ❘ El Conselh Generau 
d’Aran ha apartat l’agent de 
Medi Ambient detingut di-
mecres passat per la mort de 
l’ós Cachou (vegeu SEGRE de 
divendres) de qualsevol tasca 
relacionada amb el seguiment 
i la gestió d’aquesta espècie. 
Així ho van corroborar ahir 
fonts de l’administració ara-
nesa, que van puntualitzar que 
l’acusat manté el seu lloc, enca-
ra que se li han encomanat al-

tres tasques sense relació amb 
els plantígrads. Van recalcar 
que aquesta decisió respecta 
els drets del treballador i la se-
ua presumpció d’innocència 
i van dir que la van prendre 
divendres. Aquesta decisió es 
coneix després que les asso-
ciacions ecologistes Ipcena i 
Fapas reclamessin al Conselh 
que apartés de forma cautelar 
de “qualsevol servei de segui-
ment dels óssos” aquest agent. 
Les dos entitats, personades 

en la causa judicial, demanen 
“reorganitzar les activitats 
del detingut” perquè “mentre 
duri el procés judicial”, evitar 
que “pugui alterar el curs del 
procediment penal a l’accedir 
a documents que puguin ser 
modificats o alterats”.

D’altra banda, Ecologistes 
en Acció va reclamar una in-
vestigació “a fons” per aclarir 
la mort de l’ós Cachou per part 
de l’administració, a part de la 
causa judicial.

leS clAuS

Nova allau
z el dia 12 una allau de roques va 
arrasar 25 metres del camí. l’infor-
me diu que ja hi va haver despre-
niments al gener i el 2018.

Estat actual
z el camí ha quedat impracticable i 
no té alternativa de pas. es reque-
reix actuar per desobstruir i un 
sanejament.

Revisions tècniques
z A banda d’un primer informe del 
Cartogràfic, també els serveis tèc-
nics de la Diputació i del consell 
del Jussà n’emetran un.

Diputació
z la corporació va iniciar la setma-
na passada un procediment admi-
nistratiu d’obres d’emergència per 
fer una intervenció.

Ajuntaments
z sant esteve de la sarga i Àger 
exigeixen una revisió amb les mà-
ximes garanties per obrir de nou 
el sender natural i informes geolò-
gics de tot el congost.

Fundació Catalunya-la Pedrera
z l’entitat, propietat de la part ca-
talana del congost, prioritzarà la 
seguretat.
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magDalEna altisEnt

S. eSpín / m. cabeLLo
❘ llEiDa ❘ El departament de Salut 
acreditarà una clínica privada 
de Lleida perquè pugui practi-
car avortaments quirúrgics, per 
la qual cosa les lleidatanes que 
vulguin interrompre voluntària-
ment el seu embaràs a partir de 
la novena setmana de gestació 
ja no hauran de desplaçar-se a 
Barcelona o Tarragona com fins 
ara. La gerent de les regions sa-
nitàries de Lleida i del Pirineu, 
Divina Farreny, va explicar a 
aquest diari que “estem en trà-
mits per al procés d’acreditació 
d’una clínica privada a què es 
concertarà aquesta activitat per 
poder oferir el servei a les ciu-
tadanes de tota la demarcació”. 
Tot apunta que es tractaria de la 
cínica Vithas Lleida, els porta-
veus de la qual van explicar que 
“estem en converses amb Salut 
per ampliar la línia de col·labo-
ració a la cirurgia ginecològica 
de baixa i mitjana complexitat, 
inclosa la interrupció voluntària 
de l’embaràs, juntament amb 
altres especialitats també en 
estudi”. 

La mesura té com a objectiu 
solucionar la falta d’opcions a 
les comarques lleidatanes a l’ho-
ra d’avortar de forma voluntària 
i se suma a l’anunciada la setma-
na passada per la consellera Al-
ba Vergés, que va assegurar que 
abans que acabi l’any es traslla-
daran facultatius no objectors 
als hospitals de Vielha i Tremp 
perquè atenguin les demandes 
d’avortaments farmacològics 

salut acreditarà una clínica privada de 
lleida perquè faci avortaments quirúrgics
Única província catalana on encara no es pot interrompre embarassos a partir de 9 setmanes

drets sanitat

cartells a favor de l’avortament voluntari en un cap del pallars.

al Pirineu. Concretament en 
aquest cas, seran dos professio-
nals de l’Arnau de Vilanova que 
es desplaçaran setmanalment 
als dos hospitals per ampliar la 
seua cartera de Ginecologia i 
Obstetrícia, incloent-hi la pos-
sibilitat de practicar ecografies 

al segon trimestre. En aquesta 
línia, Farreny va apuntar que, 
als hospitals de la Cerdanya i 
la Seu, el departament de Salut 
està treballant per trobar una 
solució “de cara a principis de 
l’any que ve”. 

Malgrat que la gerent de re-
gions sanitàries va destacar que 
“busquem solucions que ga-
ranteixin l’equitat, tant social 
com territorial i de gènere”, va 
recordar que els professionals 
es poden declarar objectors de 
consciència i, “malgrat que això 
dificulta la gestió i planificació 
del servei, és un dret que tenen 

els professionals que hem de 
respectar”.

L’actual llei permet l’avorta-
ment lliure fins a la setmana ca-
torze. Abans de la vuitena set-
mana, l’avortament es practica 
dins del sistema sanitari públic 
a l’hospital Arnau amb medica-
ció, prèvia derivació dels cen-
tres d’atenció primària. 

Segons l’últim informe de 
L’Observatori de Drets Sexu-
als i Reproductius, 482 dones 
catalanes van haver de despla-
çar-se el 2018 fora de les seues 
comarques per poder avortar 
voluntàriament.

en procéS
Vithas negocia amb la 
conselleria la inclusió de més 
opcions ginecològiques a    
la seua cartera de serveis

Metges objectors 
impedeixen          
fer ús al Pirineu 
d’aquest dret
n Lleida és actualment 
l’única província cata-
lana sense cap centre 
autoritzat per practicar 
avortaments quirúrgics, 
com ja va avançar SE-
GRE. Les lleidatanes que 
acudeixen als centres de 
Primària per avortar de 
forma voluntària a partir 
de la novena setmana de 
gestació són derivades a 
centres de Barcelona o de 
Tarragona autoritzats per 
la conselleria per sotme-
tre’s a aquest tipus d’avor-
tament. A Catalunya hi ha 
deu centres autoritzats per 
a això i tots estan ubicats 
a Barcelona tret de tres: 
un és a Tarragona i dos 
a Girona. Als hospitals 
del Pirineu, ni tan sols es 
practicaven fins a la data 
interrupcions voluntàries 
de l’embaràs de manera 
farmacològica: a l’hospi-
tal del Pallars a Tremp, 
per objecció de conscièn-
cia dels facultatius i, en el 
cas del Sant Hospital de 
la Seu, perquè no comp-
ta amb l’acreditació que 
requereix la normativa 
actual.

Regals de nadal per a 179 nens i nenes     
de Ponent en situació de vulnerabilitat

iniciatives solidaritat

‘L’arbre dels somnis’ és en 60 oficines de caixabank de ponent.

p. rodeLLar
❘ llEiDa ❘ Un total de 179 nens i 
nenes en situació de vulnerabili-
tat de les comarques lleidatanes 
rebran aquest Nadal un regal 
gràcies a la quarta edició de la 
iniciativa L’arbre del somnis 
impulsada per la Fundació La 
Caixa amb la col·laboració de 
12 entitats socials de Ponent. 
En aquest sentit, un total de 60 
oficines de CaixaBank de la 
província de Lleida comptaran 
amb un d’aquests arbres dels 

somnis, dels quals pengen les 
cartes que prèviament han es-
crit tots aquests joves amb els 
seus desitjos nadalencs. Així, 
des d’ahir i fins al proper 11 de 
desembre tant treballadors com 
clients de l’entitat podran dema-
nar una d’aquestes cartes per fer 
realitat les seues peticions. Els 
participants podran entregar 
el regal a la mateixa oficina on 
van fer la gestió, perquè poste-
riorment siguin les entitats so-
cials les que s’encarreguin de 

fer arribar el regal fins al seu 
destinatari.

Així mateix, és la primera ve-
gada que a nivell estatal Cai-
xaBank ha posat a disposició 
d’aquesta iniciativa les seues 
4.000 oficines (repartides entre 
2.000 poblacions diferents) amb 
l’objectiu d’arribar fins a la llar 
de més de 25.000 nens i nenes 
en situació de vulnerabilitat. A 
Espanya hi participen més de 
400 entitats socials de totes les 
comunitats autònomes.

Caixabank

La dada

482
desplaçaments

És el nombre d’embarassades 
catalanes que el 2018 van ha-
ver de desplaçar-se fora de les 
seues comarques per avortar 
voluntàriament.

2
professionals

abans del 2021, dos facultatius 
de l’arnau es traslladaran set-
manalment als hospitals de Vi-
elha i tremp que podran prac-
ticar avortaments amb fàrmacs.
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L’Acadèmia de 
Cine homenatja 
Francesc Betriu

reconeixement

❘ mADriD ❘ La Fundació Acadè-
mia de Cine, a Madrid, retrà 
un homenatge dijous vinent 
al guionista, productor, di-
rector, crític de cine i premi 
Gaudí de Honor 2020, Fran-
cesc Betriu, nascut a Orga-
nyà i mort el mes d’octubre 
passat als 80 anys. 

Concretament, durant 
l’acte previst dijous, que co-
mençarà a les 19.00 hores, es 
projectarà una de les seues 
últimes pel·lícules, Mónica 
del Raval, i posteriorment 
tindrà lloc un col·loqui en-
tre el cineasta Juan Vicente, 
la periodista i crítica de cine 
Nuria Vidal i el president de 
l’Acadèmia de Cine, Mariano 
Barroso.

Soledad             
Sevilla, premi 
Velázquez 2020

guardons

❘ mADriD ❘ L’artista valenciana 
Soledad Sevilla va ser guar-
donada ahir amb el Premio 
Velázquez de Artes Plásticas 
2020 com a “pionera en l’ex-
perimentació amb els llen-
guatges al Centre de Càlcul 
i per la solvència amb què 
transita entre el pla i l’espai”, 
segons va informar el minis-
teri de Cultura. Així mateix, 
el jurat va destacar “la seua 
forma innovadora d’enten-
dre la llum, els materials i la 
geometria”, a banda de valo-
rar la seua obra “reconeguda 
per la reflexió sobre diferents 
tradicions i cultures artísti-
ques”. El guardó està dotat 
amb 100.000 euros.

Pere Suau guanya 
el marià manent 
de poesia

literatura

❘ BArCeLonA ❘ El poeta mallor-
quí Pere Suau es va alçar ahir 
com a guanyador del 44 Pre-
mi Marià Manent de Poesia 
amb el llibre Cignes tenebro-
sos, dotat amb 2.000 euros i 
que serà editat per Quaderns 
de la Font del Cargol, segons 
va informar ahir la Societat 
Cultural de Sant Jaume de 
Premià de Dalt, entitat or-
ganitzadora del certamen 
literari. 

Per la seua partt, l’actor 
i escriptor Eloi Benet es va 
emportar el guardó en la 
categoria de Narrativa a la 
Memòria de Valerià Pujol pel 
relat Kafka per la finestra, 
dotat amb 500 euros.

Lleida recupera la 
programació cultural a 
l’Auditori i l’escorxador
Dijous, concert estrella del Jazztardor

espectacles agenda

Chano Domínguez i Mariola Membrives, al Jazztardor.

❘ LLeiDA ❘ Aquesta setmana Lleida 
reprèn la programació cultural 
en el marc de LaTemporada amb 
dos concerts a l’Auditori Muni-
cipal Enric Granados i un es-
pectacle al Teatre Municipal de 
l’Escorxador. Dijous, a les 20.00 
hores, serà el torn del Jazztar-
dor amb un concert de primer 
ordre amb Chano Domínguez & 
Mariola Membrives amb entra-
des 2x1. Dissabte, l’Escorxador 
acollirà el Festival El Més Petit 
de Tots amb l’actuació Lù de 
Maduixa Teatre. 

Davant de la situació actual 
per la pandèmia, l’aforament 
d’aquest espectacle, dirigit a 
nens d’entre 2 i 5 anys, serà li-
mitat i es faran dos funcions a 
les 12.00 i a les 17.000 hores. 

juAn migueL morALeS/APeriA

Una altra proposta cultural se-
rà el concert de Santa Cecília 
Sentiments, diumenge a l’Au-
ditori amb la Banda Municipal 
dirigida per Amadeu Urrea, que 
atansarà al públic a través del 
llenguatge musical i visual sen-
timents positius de felicitat, ale-
gria, amistat i esperança, i tam-
bé negatius, com l’odi, la ràbia, 
la por i la inseguretat. D’aquesta 
forma es commemorarà el 25 

aniversari de la Banda Munici-
pal de Lleida.

La programació també torna 
a Tàrrega amb la commovedo-
ra Celebraré mi muerte, pro-
ducció de Jordi Évole i Alberto 
San Juan dissabte vinent, 28 de 
novembre, en el qual es reflexi-
ona sobre l’eutanàsia, al Teatre 
Ateneu. 

La resta de muntatges suspe-
sos ja tenen nova data.

leS ClauS

Lleida
z Dijous s’ha programat el con-
cert Chano Domínguez & mari-
ola membrives a l’Auditori amb 
entrades 2x1 i dissabte, madui-
xa Teatre farà dos funcions a 
l’escorxador. Diumenge vinent, 
el concert de Santa Cecília a 
l’Auditori.

Tàrrega
z  el Teatre Ateneu recupera 
l’activitat amb la peça de teatre 
documental Celebraré mi muer-
te, de jordi Évole i Alberto San 
juan. el dissabte 28 de novem-
bre a les 20.00 hores.

raquel Fontecha i Joan roure, a la irreductible, que comença a prendre forma.

mAgDALenA ALTiSenT

a. Sàez
❘ LLeiDA ❘ La irreductible, “tot 
en minúscules perquè som les 
persones en minúscules les que 
fem girar el món”, és el nom 
d’una nova llibreria que obri-
rà les portes al carrer Jaume II 
de Cappont el proper dia 12 de 
desembre.  Joan Roure i Raquel 
Fontecha estan al darrere d’un 
projecte que va frenar la pan-
dèmia. “Però qui no arrisca no 
pisca, així que ens hem decidit a 
tirar endavant”, explica Roure. 
A la irreductible, “no només es 
dispensaran llibres”, sinó que 
tindrà una programació pròpia. 
“Hem reservat una sala per a 
xarrades, presentacions...” i 
hi haurà, també, un espai per 
a exposicions que estrenarà la 
fotògrafa Carina Santiago. 

“Volem contribuir a dina-
mitzar el sector literari de la 
ciutat” amb una llibreria “de 
barri, però global” en la qual les 
editorials independents tindran 
protagonisme.

Sinergies
Roure, autor de llibres com 

Cicatrices bajo la piel i La ca-
sa del sorgo, publicats per Ti-
erra Trivium, i Fontecha, que 
és correctora editorial, també 
avancen que la llibreria tindrà 
una zona per asseure’s a llegir 
tranquil·lament i wifi obert.  
Roure reconeix que no sabien 
que s’estava gestant el projecte 
de La Fatal en paral·lel al seu 
(vegeu el desglossament) però 
es mostra partidari de “crear 

Llibreters irreductibles
El 12 de desembre obre a Cappont una altra llibreria que donarà protagonisme 
a les editorials independents || Tindrà programació cultural i exposicions

comerç equipament

n Malgrat les restriccions sa-
nitàries i la crisi del sector, 
durant la pandèmia s’han 
posat en marxa tres noves 
llibreries a la demarcació. 
El Tinter va obrir el juny a 
la Pobla de Segur. El 12 de 
desembre està previst que 
s’inauguri la irreductible a 

Cappont i al febrer serà el 
torn de La Fatal, impulsada 
per Jordi Souto a la Zona 
Alta. 

A més, l’empresari i perio-
dista lleidatà Tatxo Benet va 
obrir a Barcelona Ona Lli-
bres, un espai de més de 
1.000 metres quadrats.

Tres nous projectes a la 
demarcació en plena pandèmia

sinergies amb tots els espais li-
teraris de Lleida”. 

Segons la seua manera de 
veure-ho, “encara que pugui 
semblar sorprenent que obrin 
dos l l ibrer ies, cal tenir en 
compte que d’altres han tancat 
i l’oferta era insuficient per a 
una ciutat com Lleida”, de ma-
nera que es mostra il·lusionat 
amb un projecte “que teníem 
al cap des de fa molt de temps” 
i que tiren endavant “sense cap 
grup inversor extern”.
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