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dilluns a l’espera de la mobilitat
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Baqueira-Beret ja té  
les pistes a punt.

Totes les pistes || 
Baqueira-Beret, Boí 
Taüll, Espot, Port 
Ainé i Port del Comte

Tremp || Tres 
persones més moren 
a la residència i ja són 
45 els decessos

Cribratges || Salut 
només detecta 27 
positius en els prop de 
9.800 tests fets al pla

El descens dels índexs de rebrot, 
l’estabilització de l’Rt i la millo-
ra de la pressió hospitalària i a 
les UCI garanteixen la mobilitat 
en aquestes festes.
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està garantit a 
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coronavirus lleida i comarqueS

la residència de la Fundació Fiella de Tremp.

jorDi peró

r. r. / redacció
❘ lleiDa ❘ El brot de Covid-19 a la 
residència de la Fundació Fie-
lla de Tremp acumula 45 morts, 
després que uns altres tres re-
sidents morissin entre dijous a 
la tarda i ahir. Tanmateix, el 
centre va poder donar per pri-
mera vegada l’alta a una dona, 
una de les primeres contagiades 
des que s’hi va detectar el vi-
rus, el passat 19 de novembre. 
Tests amb resultat negatiu van 
verificar que s’havia recuperat 
i va marxar a casa dels seus fa-
miliars. Així ho van confirmar 
fonts de la Generalitat, que van 
apuntar que d’altres podrien se-
guir els seus passos en els dies 
vinents, al presentar una evo-
lució favorable.

Fonts de Salut van explicar 
que la dona va rebre l’alta vo-
luntària i viurà amb la seua fa-
mília almenys durant les festes 
nadalenques. Van afegir que es-
tà previst que torni al geriàtric 

de Tremp i van apuntar que els 
familiars van agrair l’atenció 
rebuda al centre.

El geriàtric té 76 contagiats i 
un sol resident negatiu, a qui no 
es trasllada pel seu delicat estat 
de salut. Dotze usuaris de la re-
sidència s’han derivat a l’hospi-
tal comarcal, que ha rebut 21 
residents des del 20 de novem-
bre. Cal recordar que també hi 
va haver trasllats de persones 
lliures del virus a residències de 
la Pobla i Guissona, si bé proves 
posteriors van revelar contagis.

Després d’intervenir el cen-
tre, la Generalitat ha obert un 

La residència de Tremp acumula  
45 morts i dona l’alta a una dona
Tres usuaris més van morir entre dijous a la tarda i divendres || Una contagiada es 
recupera i se’n va a casa amb la família, i s’espera que altres ho facin ben aviat

expedient a l’apreciar irregula-
ritats en els protocols per evitar 
contagis. La fiscalia ha demanat 
informes sobre el compliment 
de les mesures de seguretat. 
D’altra banda, la residència mu-
nicipal Mas Vell d’Agramunt ha 
registrat una segona mort arran 
del brot detectat al novembre. 
Diumenge va morir una usuària 
i dimecres, un resident. Els resi-
dents infectats estan aïllats en 
una planta de l’edifici, mentre 
que els empleats positius estan 
confinats a casa seua. Alguns 
podrien reincorporar-se ben 
aviat als seus llocs de treball.

A més de les residències de 
Tremp i Agramunt, hi ha brots 
actius en unes altres vuit, men-
tre que tres que tenien casos la 
setmana passada són lliures de 
contagi (vegeu el requadre). 

Així mateix, s’ha detectat 
un brot en una residència de 
Cervera.

agramunT
la residència Mas Vell 
d’agramunt ha registrat  
un segon decés arran  
del brot de Covid-19

Sis comarques, sense cap 
grup escolar confinat
❘ lleiDa ❘ Els centres educatius de 
la Val d’Aran, l’Alta Ribagor-
ça, les Garrigues, la Segarra, 
l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà 
no tenen cap grup escolar con-
finat, mentre a les altres sis 
comarques de Lleida hi ha 35 
grups aïllats (un menys que el 
dia anterior), que afecten 868 
alumnes i professors, segons 
Educació. En aquest sentit, el 
Segrià continua al capdavant 
amb 19 grups confinats; segui-
da pel Pallars Jussà, amb 7; la 

Noguera i l’Urgell, amb tres; el 
Pla d’Urgell, amb dos i el Sol-
sonès, amb un. Lleida és una de 
les delegacions territorials amb 
menys centres afectats per la 
Covid, només superada per les 
Terres de l’Ebre, amb 9 grups 
confinats. En el conjunt de Ca-
talunya, ahir hi havia 595 grups 
aïllats, vuit menys, i 42 persones 
menys en quarantena, amb un 
total de 14.188. Segons Educa-
ció hi ha 3 centres tancats, i un 
és el de Torre-serona.

Fins a 25 milions més en ajuts per a  
bars, centres d’estètica i oci nocturn
❘ barCelona ❘ El departament 
d’Empresa ha ampliat els ajuts 
a restauració, centres d’estè-
tica i bellesa, parcs infantils 
privats, oci nocturn i establi-
ments comercials situats en un 
centre o recinte comercial amb 
25 milions d’euros, amb la qual 
cosa en total ascendeixen a 75 
milions. El manteniment de les 
restriccions i mesures “reque-
reix ampliar els recursos des-
tinats a pal·liar els perjudicis 
econòmics”, va informar ahir 

la Generalitat, que va publi-
car al DOGC la modificació de 
les bases de la convocatòria de 
subvencions.

D’aquesta manera, els bars, 
restaurants i cafeteries rebran 
una ajuda de 2.000 euros; els 
centres d’estètica i bellesa, 
1.500; els parcs infantils pri-
vats, 9.000; els centres d’oci 
nocturn rebran “una aporta-
ció única que variarà en funció 
del nombre de treballadors”: 
10.000 euros per als negocis 

amb menys de 10 empleats, i 
20.000 per als negocis amb més 
de 10 empleats. Només hauran 
de presentar la sol·licitud els 
qui no hagin demanat abans 
cap d’aquestes subvencions.

Els negocis que ja van ser 
beneficiaris de la primera lí-
nia d’ajuts rebran un segon 
pagament automàtic, sense 
haver de fer cap tràmit nou, i 
prioritzarà el pagament als qui 
a hores d’ara no hagin cobrat 
cap ajuda.

cenTreS amb poSiTiuS de lleida

Regió SaniTàRia de LLeida ReSidenTS TRebaLLadoRS ToTaL

residència de bellvís 5 7 12

residència de Torres de Segre 3 3 6

residència Castrillón de lleida 0 0 0

residència Sant Domènec de balguer 1 7 8

Sanitas residencial ilerda de lleida 3 3 6

residència Mas Vell d’agramunt 10 6 16

residència de barbens 18 6 24

residència roma aSproS de lleida 2 0 2

Regió SaniTàRia deL PiRineu ReSidenTS TRebaLLadoRS ToTaL

rGG llar Sant josep de la Seu d’Urgell 10 8 18

residència de bellver 0 0 0

residencia Serafí Casanoves de Sort 0 0 0

Fundació Fiella de Tremp 76 -- 76
Font: Conselleria de Salut

brot amb nou 
contagis al 
geriàtric Mare 
Janer de Cervera

aïllament de  
set dies per als 
usuaris que surtin  
per nadal

n La residència geriàtrica 
Mare Janer de Cervera ha 
registrat un brot de coro-
navirus amb 9 residents 
positius. Tenen símptomes 
lleus i estan aïllats en una 
zona del geriàtric, mentre 
que els 44 restants estan 
confinats a les seues habi-
tacions. El brot es va de-
tectar dilluns quan tres 
persones van presentar 
símptomes. Un test d’an-
tígens va revelar un po-
sitiu i, dimecres, Salut va 
fer un cribratge massiu 
amb PCR, encara a l’es-
pera de resultats. Malgrat 
això, altres residents van 
començar a tenir símp-
tomes compatibles amb 
el virus, se’ls va fer tests 
d’antígens i hi va haver 8 
positius més. De moment 
cap treballador no presen-
ta símptomes.

n Les residències han pac-
tat amb la Generalitat un 
pla que preveu aïllar al-
menys una setmana els 
residents que surtin dels 
centres per visitar la fa-
mília per Nadal. Se’ls fa-
ran tests d’antígens abans 
de sortir i passaran una 
setmana d’aïllament al 
tornar, amb més proves 
i controls exhaustius. Po-
dran sortir els dies 24, 25, 
26 i 31 de desembre, així 
com l’1, el 5 i el 6 de ge-
ner. Es facilitaran visites 
sempre que la situació epi-
demiològica ho permeti. 
Es permetran sortides de 
cap de setmana, més llar-
gues d’un cap de setmana 
i inferiors a 3 setmanes, i 
s’evitarà la interacció so-
cial fora de la bombolla de 
convivència.
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CASOS CONFIRMADOS INGRESOS HOSPITALARIOS DEFUNCIONES

93
106

25
22

750
810

493

6

Des de l’inici de la pandèmia

dadeS de la covid-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
lleida

CAsos                                                            24.170
Morts                                                             494**

eSpanya

CAsos                                               1.730.575
Morts                                                          47.624

catalunya

CAsos                                                      355.231
Morts                                                         16.279

món

CAsos                                           69.911.942
Morts                                            1.588.522

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

01/12-07/12 189 441 0,80 1,09 245,69 504,00 11.270 7.088 3,31 2,00

24/11-30/11 288 442 0,99 1,07 308,00 634,39 11.178 2.390 5,15 9,26

17/11-23/11 294 401 0,77 0,82 403,65 649,05 8.936 2.184 7,25 10,36
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

CAsos ConfirMAts AMb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfunCions

Font: Departament de Salut

(**) 498 segons l’estadística d’aQuaS

Dotze ingressats 
menys en cinc 
dies, però tres 
més a l’uCi
Salut notifica dos 
decessos al Pirineu
❘ lleiDa ❘ Les regions sanitàries 
de Lleida i de l’Alt Pirineu i 
Aran tenien ahir 136 hospita-
litzats per Covid, una dotzena 
menys que dilluns. Tanmateix, 
hi havia tres persones més a les 
UCI, amb un total de dotze. En 
concret, hi havia 46 infectats a 
l’hospital Arnau de Vilanova 
–6 a l’UCI; 14 al Santa Maria 
–5 a l’UCI; 46 als centres pri-
vats –un en estat crític– i cinc 
a l’hotel Nastasi. Al Pirineu hi 
havia 25 ingressats, 15 a l’hos-
pital de Tremp.

Així mateix, el departament 
de Salut va notificar dos morts 
més al Pirineu, cosa que eleva 
el total a 74 defuncions acumu-
lades a la regió sanitària i va 

informar de 105 casos més de 
Covid (68 al pla i 37 al Pirineu). 
A les comarques de muntanya 
el risc de rebrot va créixer 20 
punts, fins als 441 i la velocitat 

de contagi a un 1,09. Pel que 
respecta al pla de Lleida, el risc 
de rebrot només va pujar dos 
punts, amb 189, i la velocitat de 
transmissió va passar de 0,78 

a un 0,8. D’aquesta manera, 
amb aquest índex per sota de 
0,9 i la disminució dels ingres-
sos aquesta setmana, de 125 a 
111, la regió sanitària de Llei-

da compleix els requisits que 
determina el departament de 
Salut per avançar a la segona 
fase de la desescalada, però no 
la del Pirineu.

diverses persones accedeixen a la llar municipal de democràcia de lleida per fer-se un test ràpid.

maiTe monné

redacció
❘ lleiDa ❘ El departament de Salut 
només ha detectat 27 positius 
de Covid-19 en els 9.797 tests 
d’antígens ràpids, el 0,27 per 
cent, efectuats entre el 23 de 
novembre i el 10 de desembre 
en els cribratges massius duts 
a terme a la regió sanitària de 
Lleida. De fet, dels 5.500 tests 
fets en municipis de l’Alt Pirineu 
i Aran fins a la setmana passa-
da, també van aflorar només 
vint-i-cinc casos de Covid, el 
0,45 per cent.

Al llarg de la jornada d’ahir 
divendres es van fer 522 proves 
a Mollerussa; 95 al barri Nogue-
rola de Lleida; 180 a Alcarràs; 

107 a Rialp; 114 a Organyà; 252 
a Vielha; 69 a Coll de Nargó i 
64 a Espot.

Salut també farà cribratges 
avui i demà a Alpicat de 9.00 
a 13.00 i de 16.00 a 19.00 a la 
Sala La Unió, i avui a Seròs de 
10.00 a 18.00 hores al Casal 
municipal.

setmana vinent
De cara a la setmana que 

ve, el departament de Salut 
va anunciar que faria tests al 
municipi de Juncosa dilluns 

salut només detecta 27 positius en els prop 
de 9.800 tests que s’han fet al pla de Lleida
Farà més cribratges a Bellpuig, Juncosa, el Soleràs, les Borges, la Bordeta, Cappont i Mariola

de 8.30 a 14.00 al consultori; a 
Bellpuig dilluns i el dimarts de 
9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 al 
poliesportiu; al barri de la Ma-
riola de Lleida també dilluns i 
el dimarts de 16.00 a 20.00 al 
centre cívic; al Soleràs dimarts 
de 9.30 a 13.30 al consultori; 
al barri de la Bordeta de Llei-
da dimecres de 16.00 a 20.00 a 
la Llar de Jubilats; a les Borges 
Blanques dijous i divendres de 
10.00 a 18.00 al pavelló de l’Oli 
i al barri de Cappont el dissab-
te 19 de desembre de 10.00 a 

13.00 i de 16.00 a 20.00 hores 
al pavelló.

objectiu, 36.000 proves
El departament de Salut s’ha 

posat com a objectiu fer tests rà-
pids de la Covid-19 a uns 36.000 
lleidatans, 18.000 dels quals a 
Lleida ciutat. Professionals del 
departament treballen conjun-
tament amb els serveis socials 
municipals i comarcals i amb 
entitats socials per arribar als 
grups de població que estan més 
exposats al virus.

coronavirus Sanitat

n Un veí de Lleida va rebre 
aquesta setmana un missatge 
per SMS de l’ICS notificant-li 
que havia donat negatiu en 
Covid en una prova PCR. El 
problema és que aquest ciu-
tadà no se l’ha fet mai. “Hi 
ha algú que no rebrà el resul-
tat”, va assenyalar. Segons 
Salut, “l’enviament dels SMS 

és automàtic i és possible que 
hi hagi hagut un error al re-
gistrar el número de telèfon 
o que aquest fos d’una altra 
persona que sí que es va fer 
la PCR. En tot cas, el resultat 
es pot consultar a La Meva 
Salut i, si fos positiu, hi ha 
alternatives de contenció per 
localitzar la persona”.

rep per missatge el resultat d’una 
prova PCr que no s’ha fet mai

elS cribratgeS

Dilluns 14 de desembre
z Test al matí a Juncosa, a les 
Garrigues; matí i tarda a Bell-
puig i a la tarda al barri de la 
mariola.

Dimarts 15 de desembre
z Seguiran a la tarda a la ma-
riola i al matí al consultori del 
Soleràs.

Dimecres 16 de desembre
z a la tarda a la llar de Jubilats 
de la Bordeta de lleida.

Dijous 17 i divendres 18
z  Durant tot el dia f ins a les 
18.00 hores a les Borges Blan-
ques al pavelló.

Dissabte 19 de desembre
z  a l  p av e l l ó  d e l  b a r r i  d e 
Cappont durant tot el matí i la 
tarda.

balanç del dia
al llarg de la jornada d’ahir 
es van fer els 1.403 tests 
ràpids en 8 municipis del 
pla de lleida i del pirineu
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❘ lleiDa ❘ L’últim baròmetre de 
Pimec situa les pimes de Llei-
da com les que tenen una mi-
llor valoració de la situació 
econòmica de tot Catalunya. 
En un barem amb un màxim 
de 5 punts, els atorguen 2,14, 
seguides de les de Tarragona 
(2,03), Girona (1,95), Catalu-
nya Central (1,94), Barcelona 
sense tenir en compte la capi-
tal (1,89) i la capital catalana 
(1,77). A l’hora d’explicar que 
la demarcació se situï al cap-
davant, des de la patronal de 
petites i mitjanes empreses 
catalanes apunten al fet de la 
difícil situació que va haver 
d’afrontar la província, en es-
pecial el Segrià, durant l’estiu 
amb un tancament perimetral 
únic a Catalunya. Una vegada 
superat l’estiu, per això les pi-
mes es mostren amb millora 
de perspectives. El president 
de Pimec, Josep González, va 
indicar ahir en la presentació 
telemàtica de l’informe Impac-
te de la Covid-19 sobre les pi-
mes i els autònoms. Desembre 
2020 que un 20,9% de les em-
preses acollides a expedient de 
regulació temporal d’ocupació 
(ERTO) preveu presentar un 
expedient de regulació d’ocu-
pació (ERO) una vegada hagi 
finalitzat l’ajuda temporal.

L’informe posa també de 
manifest la millora de la situ-
ació d’empreses acollides a un 
ERTO respecte al setembre, 

ja que un 40,6% té afectada 
menys d’una quarta part de 
l’ocupació i un 34,8% un 75% 
o més.

El president de la patronal 
ha assenyalat que “gairebé dos 
de cada tres pimes i autònoms 
afirmen que no podran aguan-
tar noves restriccions associ-
ades a una tercera onada de 

la pandèmia, mentre que un 
16,8% apunta que en aquest 
cas hauria de tancar definiti-
vament”. En relació amb l’an-
terior consulta, ha empitjorat la 
situació de tresoreria en les pi-
mes i autònoms, que ja n’afecta 
un de cada dos. 

De cara al 2021, s’espera 
una millora de les expectati-
ves, encara que continuen sent 
negatives: “Un 42,9% espera 
una caiguda de l’activitat i un 
27,1 per cent, un augment”, va 
indicar. Amb tot, González va 
apuntar la necessitat per part 
del Govern espanyol de reacti-
var l’economia amb una bateria 
de reformes.

reStriccionS
Gairebé el 17% 
d’autònoms i pimes alerta 
que no podrien resistir 
noves restriccions

Les pimes de Lleida, les que 
tenen millors perspectives
Segons l’última enquesta de Pimec, amb un estiu especialment difícil 
|| Alerta de la conversió d’ERTO en possibles acomiadaments

macroeconomia baròmetre

Josep gonzález i Antoni cañete, en imatge d’arxiu.

acn

❘ lleiDa ❘ El ministeri de Treball i 
Economia Social assumirà ínte-
grament el cost de les obres de 
les noves Oficines de Prestaci-
ons del SEPE-SOC de Lleida, 
Balaguer i Tremp amb un fi-
nançament de 1.915.000 euros 
destinats a tres nous locals amb 
l’objectiu d’oferir i garantir una 
atenció de qualitat als usua-
ris i millorar les condicions de 
treball dels empleats públics 
d’ambdós organismes que com-
parteixen seu. 

Així ho va explicar ahir la 
subdelegació del Govern cen-
tral, que va explicar que els 
trasllats a nous locals d’aques-
tes tres oficines d’ocupació 
s’emmarquen dins del Pla Re-
nove 2018, en el cas de l’ofici-
na SEPE-SOC de Lleida i del 
Pla Renove 2019, en el cas de 

les oficines de Balaguer i de 
Tremp. El Govern espanyol 
finança les obres de remode-
lació i adequació dels locals 
i les despeses derivades dels 
trasllats, mentre que a Catalu-
nya, la Generalitat s’encarrega 

de la redacció dels projectes i 
de la licitació d’obres.

En aquest sentit, el subde-
legat del Govern de l’Estat a 
Lleida, José Crespín, confia 
que la Generalitat, a través de 

la conselleria de Treball, “pu-
gui avançar en la tramitació 
administrativa dels projectes, 
paralitzada per la pandèmia, 
i puguin arrancar les obres 
d’execució amb la previsió que 
les noves oficines siguin opera-
tives a finals del 2021”. Cres-
pín assenyala que, d’aquesta 
manera, “podríem fer realitat 
aquestes noves oficines i oferir 
una millor atenció als ciuta-
dans en uns espais més amplis 
i amb millors condicions que 
les actuals”.

La nova oficina SEPE-SOC 
de Lleida ocuparà un nou local 
al carrer Pere Cabrera, 24 del 
barri de Cappont. 

La nova oficina de Bala-
guer s’ubicarà al carrer Doc-
tor Fleming de la capital de la 
Noguera.

Moncloa finança amb 1,9 milions 
tres oficines d’ocupació a Lleida
A les capitals del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà

laboral ocupació

terminiS
José crespín confia que  
la Generalitat avanci en la 
tramitació administrativa 
dels projectes

mERcATs
LLotJA de beLLpuig

setmana 50/2020

producte  cot.                  Dif. unitat

aus
Pollastre blanc  0,82  = kg viu
Pollastre groc  1,02  = kg viu
Pollastre blanc canal  1,42  = kg can.
Pollastre groc canal  1,70  = kg can.
Gallina lleugera:
S/Pes  –  = kg viva
S/Pes  0,08  = kg viva
Gallina semipesant:
1.900 a 2.100 g  0,25  = kg viva
2.100 a 2.300 g  0,26  = kg viva
2.300 a 2.500 g  0,27  = kg viva
Pesant  0,10  = kg viva
Gall  0,03  = kg viu
conills
conill d’1,9 a 2,125 kg  2,05  -0,19 kg
conill de +2,125 kg  2,02  -0,19 kg
porcÍ D’engreix
Selecte  111,8  -2,0€/100 kg
normal  110,6  -2,0€/100 kg
Porc gras  109,4  -2,0€/100 kg
garrins 20 Kg
Preu de lleida  29,00  1,50 €/u
corDer
De 19 a 23 kg  3,60 = kg viu
De 23 a 25 kg  3,35 = kg viu
De 25 a 27 kg  3,15 = kg viu
De 27 a 29 kg  2,95 = kg viu
De 29 a +  2,75 =  kg viu
oVella
Primera  0,55 = kg viva
Segona  0,35 = kg viva
Tercera  s/c – kg viva

producte  cotització

ramaDeria ecològica
BOVÍ (Vedella)
(e)  –  –
(U)  –  –
(R)  –  –
OVÍ (corder)
20-22 kg  –
22-24 kg  –
24-+ kg  –

 granja  comerç

caragol
Bover  2,70  5,40
Vinyal  –  –

producte  cot.  Dif.      unitat

clas. europea ous blancs i rossos
(Xl) +73  1,26 =  dot.
(l) 73-63  0,76 =  dot.
(M) 63-53  0,68 =  dot.
(S) 53 a - g  0,51 =  dot.

Varietat/calibre  mÍn.  mÀx.

fruita
nectarina blanca

67-73  –  –

73+  0,90  1.05

nectarina groga

67-73  –  –

73+  0,90  1.05

Préssec groc

67-73  –  –

73+  0,95  1,05

Préssec blanc >60% color

67-73  –  –

73+  0,95  1,05

Préssec pavia embossat (blanc)

73+  0,80  0,90

Paraguaià

55-65  –  –

65-75  1,10  1,20

Pera llimonera

60+ 2a passada  0,65  0,70

Pera ercolini 

50+  0,80 0,85

Pera blanquilla 

58+  0,45  0,55

Pera conference 

60+   0,60  0,65

Pera alexandrina 

65+  –  –

Pera devoe

60+   0,45  0,50

Pera williams

60+  –  –

Pera flor d’hivern

70+   –  –

Poma grup golden 

75+   0,55  0,65

70+   0,50  0,55

Poma grup gala

65-70 color 50%  – –

70 + color 50%  0,60  0,65

Poma granny smith

70+  0,45  0,55

Poma fuji

75+ 50%  0,75  0,85

75-90 30%  – –

Poma roja americana

70-90  0,40  0,45

Poma brookfield i similars

70+  –  –

65-70  –  –

Poma golden supreme  

70+  –  –

Poma starking

65+

70-75  –  –

lA bORsA

L’Ibex-35 trenca 
la ratxa positiva 
en la setmana
n L’Ibex-35 ha trencat la rat-
xa de cinc setmanes a l’alça, 
al tancar amb un descens del 
3,12% en l’acumulat de les 
últimes cinc sessions, fins a 
situar-se en els 8.063,1 en-
ters. Concretament, aquest 
divendres l’índex va caure 
un 1,46%. La cotització de 
l’euro davant del dòlar es 
col·locava ahir en 1,2111 
bitllets verds, mentre que el 
barril de petroli West Texas 
Intermediate (WTI), de re-
ferència per als Estats Units, 
cotitzava a 46,57, alhora que 
el cru Brent, de referència 
per a Europa, marcava un 
preu de 49,91 dòlars. La res-
ta de borses europees van 
finalitzar la jornada també 
en negatiu.

MéS infORMació a
www.segre.com/economia

eLS que méS pugen
títol preu (€) % Var.

BeRKeleY 0,4330 34,47

ORYZOn 2,9400 9,91

BO.RiOJanaS 3,3400 4,38

aMReST 6,3000 3,28

VeRTice 360 3,7800 2,72

eLS que méS bAixen
títol preu (€) % Var.

VOcenTO 0,7980 -7,42

SeRVice P.S. 1,0450 -6,70

D.felGUeRa 0,6900 -6,38

QUaBiT 0,3700 -5,73

nYeSa 0,0073 -5,19

eLS méS ActiuS
títol Volum

B.SanTanDeR 257.079,24

acciOna 256.057,35

BBVa 164.534,12

iBeRDROla 113.474,60

Telefónica 105.943,83

Ibex-35 
8.063,10     -1,46%
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oli turisme

D
escobrir el gust de 
la terra seguint la 
petjada de les oli-
veres. A això convi-
da Oleoturisme de 
Lleida, que aplega 

una quarantena d’experiències 
oleoturístiques per gaudir-ne a 
les comarques de les Garrigues, 
la Noguera, el Segrià, l’Urgell i 
el Pallars Jussà. 

Desenvolupat conjuntament 
pel patronat de Turisme de la 
Diputació i els consells comar-
cals, forma part del del catàleg 
d’experiències del web d’Ara 
Lleida. En total, les Garrigues 
ofereix 25 experiències vincu-
lades amb el món de l’oli amb 
diferents tipologies d’activitats 
i de preus. Al Segrià són cinc; 4 
a la Noguera; tres a l’Urgell, i 
una al Pallars Jussà. A més de 
cercar per comarca, hom pot fil-
trar per públic (famílies, escoles, 
grups i col·lectius) o tipologia 
(escapades, experiències entre 
oliveres i olepatrimoni, oli i gas-
tronomia, oli i vi, tallers i visites). 
En el cas de les Garrigues, a tall 
de referència, hom pot visitar 
l’ecomuseu de l’Oli de la Pobla 

Una de les propostes és visitar l’antic molí d’oli de la granadella, ara Museu de l’Oli de Catalunya.

||  Promouen 38 exper iències 
oleoturístiques, com tastos, tallers, visites 
o rutes cicloturistes en cinc comarques 

Una invitació a 
explorar el gust 
de la terra

de Cérvoles; fer un recorregut 
en bicicleta per la Granadella; 
moure’s com una oliva des del 
camp fins a l’ampolla, a Bovera; 
fer un tast hedònic, a Vinaixa; 
tastar l’oli rupestre al Cogul; un 
taller infantil de cuina en anglès 
a la Granadella; visitar un petit 
moli a l’Albi; fer un recorregut 
per la Fulleda de l’oli, vi i licor;  
visitar el món de les abelles, a 
Juncosa o escoltar un contacon-
tes entre oliveres als Torms. 

Al Segrià, les opcions abracen 
des de seguir els paisatges de la 
pedra seca, a Torrebesses, fins a 
visitar el molí de Ca l’Agustí, a 
Alpicat. A l’Urgell, conviden a 
descobrir la història de l’oli tot 
visitant molins a Belianes, Sant 
Martí de Maldà i  Vallbona de les 
Monges. A la Noguera, tant sug-
geixen visitar el molí de Caste-
lló de Farfanya com gaudir de la 
gastronomia a Boada. I al Pallars 
Jussà, organizen un taller d’oli 
aromatitzat que inclou tastos 
d’oli i visita al parc dels Olors 
de Claverol. Quant als preus, 
oscil·len entre 2 i 75 euros per 
persona, segons l’activitat, i cal 
reserva prèvia.

garrigues

n El suc natural de l’oliva és el 
fil conductor de diverses inici-
atives a les Garrigues, territo-
ri oleícola per excel·lència. A 
través de Gustum, s’ha llançat 
una guia on es recopilen  43 
cooperatives i punts de venda 
on adquirir oli verge extra, 

així com altres indrets on pro-
veir-se de vins, licors o embo-
tits.  Més recent és la col·loca-
ció d’uns rètols promocionals 
a localitats com Castelldans, 
en el marc de la campanya 
Garrigues, terra verge extra.  
D’aquesta manera, es pretén 

crear  una marca de territori, 
que aixoplugui tots els agents i 
sectors de la comarca i els aju-
di a projectar-se cap a la resta 
de Catalunya. A més, s’han 
creat tres vídeos centrats en 
la gastronomia, patrimoni i 
turisme.

guia i rètols per crear marca de territori

segre
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
La millora personal us farà sentir bé 
sobre qui sou i sobre allò que teniu per 

oferir. Abordeu la incertesa que heu anat acu-
mulant amb el temps.

TAURE 20-IV / 20-V.
Una decisió favorable sobre una relació 
significativa portarà a un canvi de po-

sició, estatus o reputació. Gaudiu del temps que 
passeu amb algú que estimeu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Parleu i feu la vostra part. Podeu acon-
seguir una cosa de la qual heu estat 

pendents durant massa temps si sou diligents 
en la recerca. Reavalueu una societat.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Sigueu creatius i feu la vostra. Oferiu un 
cop de mà si sentiu que algú s’està que-

dant enrere. La forma en què gestioneu les situ-
acions pot ajudar-vos a maniobrar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Mantingueu separats la vida personal i 
els negocis. Si permeteu que les emo-

cions interfereixin en les decisions econòmiques, 
us costarà car.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No us fiqueu en jocs mentals emocio-
nals. Pareu més atenció als canvis per-

sonals que voleu fer i passeu menys temps a 
preocupar-vos del que els altres pensen.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Un viatge virtual amb algú amb qui 
gaudiu portarà a plans emocionants. 

Un desafiament intel·lectual us encoratjarà a 
utilitzar els vostres atributs creatius.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Comenceu a fer les coses que us donen 
alegria. Poseu la casa en ordre i podreu 

moure-us al vostre aire. Deixeu de somiar i co-
menceu a fer la vostra part.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Configureu l’entorn per satisfer les vos-
tres metes. Feu el treball vosaltres ma-

teixos per evitar danys o enganys. No permeteu 
que la ira prengui el comandament.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Està bé ser diferents. Fins i tot pot aju-
dar-vos a evitar quedar atrapats en una 

cosa que no voleu fer. Un canvi positiu portarà a 
un entorn menys estressant.

AQUARI 20-I / 18-II.
Elimineu l’estrès fent quelcom enèrgic 
o intel·lectualment desafiador. Escolteu 

les queixes i assimileu el que es diu abans d’abor-
dar els problemes obertament.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Trieu la pau i l’amor per sobre de la dis-
còrdia i la divisió. Sigueu els que establiu 

un estat d’ànim tranquil per alleujar l’estrès. Po-
seu més esforç a complaure els altres.

Tremp impulsa 
nombroses 
propostes  
per al Nadal
Instal·lació artística 
a la plaça Capdevila

❘ TREMP ❘ En el marc de les fes-
tes nadalenques, Tremp ha 
impulsat nombroses propos-
tes per omplir d’il·lusió el 
municipi. En aquest sentit, 
el 4 de desembre passat va 
tenir lloc la tradicional en-
cesa de llums i des d’aquest 
mes i fins passat Reis, la 
plaça Capdevila acull la 
instal·lació artística Bosc 
dels desitjos, que compta 
amb un total de 13 arbres 
elaborats per 13 entitats de 
Tremp amb materials reci-
clats. Així mateix, l’ajun-
tament també ha instal·lat 
nombroses Tronques de 
Nadal per tot el municipi 
i en els propers dies col·lo-
carà pel centre històric 12 
bústies pintades per artistes 
locals que simularan un ca-
lendari d’advent.

AjUNTAMENT DE TREMP

Alguns dels elements de la il·luminació nadalenca de Tremp.

Donació de les 
Cooperatives Agràries  
al Grup Alba de Tàrrega
La Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC) va 
fer ahir una donació d’un total de 
3.800 mascaretes i 3.800 euros al 
Grup Alba de Tàrrega, que treballa 
amb persones que tenen dificul-
tats especials, per lluitar contra 
els efectes nocius de la pandèmia 
de la Covid-19.

SEGRE

L’exposició itinerant 
‘Textures i Lectures’,  
a La Granja d’Escarp
La Granja d’Escarp va acollir ahir 
l’última exhibició de l’exposició 
itinerant Textures i Lectures, im-
pulsada pel Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones (Siad) del con-
sell comarcal del Segrià. L’objectiu 
de la mostra era donar visibilitat 
a l’art i a la literatura que fan les 
dones a Ponent.

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIà

El CSIF entrega joguines per als nens i 
nenes del Sant Joan de Déu Terres de Lleida
La delegació lleidatana de la Central Sindical Independent 
i de Funcionaris (CSIF) va donar ahir nombroses joguines, 
en el marc de la campanya Cim de Regals per als nens de 
l’hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

CSIF

SEGRE

Exposició col·lectiva com a homenatge 
pòstum a la galerista Alba Vilamajó
El Museu Tàrrega Urgell ret un homenatge pòstum a la 
galerista Alba Vilamajó (1966-2018) amb una exposició 
col·lectiva que reuneix més d’una quarantena de peces 
de 21 artistes del territori. Pot veure’s fins al 31 de gener.

Benavent de Segrià regala mascaretes i  
gel hidroalcohòlic a l’escola Sant Joan
L’ajuntament de Benavent de Segrià va regalar ahir a l’es-
cola Sant Joan del municipi un total de 260 màscares de 
colors per als seus alumnes i 30 FFP2 per al professorat, 
a més de 10 litres de gel hidroalcohòlic.

AjUNTAMENT DE bENAVENT DE SEGRIà
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