
Període Confirmats per 
PCR

Taxa de confirmats 
per PCR

Incidència 
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR/TA positives Ingressos Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

6/11/20 - 12/11/20 1.033 211 282,31 309,14 609,16 603,63 513 679 0,88 1,18 11,36% 9,24% 103 29 23 1

29/10/20 - 5/11/20 1.196 201 326,85 294,49 677,21 567,00 682 610 1,04 1,20 11,07% 9,01% 118 20 15 4

23/10/20 -29/10/20 1.282 186 350,36 272,51 693,88 562,60 743 494 1,14 0,95 13,02% 10,07% 102 17 10 4

1/3/20 - 15/11/20 18.471 2.139 5.047,94 3.133,88 12,15% 7,37% 382 49

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

94 25 19.177 2.313 513 679 382 49

Situació a 15/11/2020

Seguiment epidemiològic

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

21.490
431

LLEIDA
Positius
Morts

318.669
15.132

CATALUNYA
Positius
Morts

1.496.864
41.253

ESPANYA
Positius
Morts

55.071.276
1.327.990

MÓN
Positius
Morts

L'Alta Ribagorça, amb setze 
casos positius la darrera 
setmana (enfront un únic 
cas de la setmana anterior), 
ha esdevingut la comarca 
catalana amb el risc més alt 
de rebrot (1.619,43) i amb 
la velocitat de contagi més 
alta (3,05).

Lleida
ACN/REDACCIÓ
Pel que fa a la resta de comar-
ques, la Segarra se situa segona 
amb el risc més alt en pujar 36 
punts en les darreres hores. Tam-
bé empitjoren l'Aran, el Pallars 
Sobirà, el Pallars Jussà i l'Urgell.

A la regió sanitària de Lleida  
hi ha acumulats 18.471 casos 
confirmats per PCR o antígens, 
130 més. Són 19.177 si es tenen 
en compte totes les proves (128 
més). Un total de 382 persones 
han mort per coronavirus des 
de l'inici de la pandèmia, les ma-
teixes que fa 24 hores. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 28 punts en les últimes 
hores i se situa en 513, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(682). La velocitat de propagació 
baixa lleugerament fins al 0,88, 
mentre que la setmana anterior 
era d'1,04. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 282,31 i la in-
cidència a 14 dies és de 609,16. 
Actualment, hi ha 94 pacients in-

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 6/11 al 12/11)

L'Alta Ribagorça registra el 
risc de rebrot i la velocitat de 
contagi més alts de Catalunya
L'Alt Pirineu i Aran també lidera negativament les 
dues taxes entre les regions sanitàries catalanes

gressats (+3).  
La regió sanitària de l'Alt Piri-

neu i l'Aran registra 2.139 casos 
confirmats per PCR o TA, 41 més, 
i 2.313 sumant totes les proves 

(42 més). Un total de 49 perso-
nes han mort des de l'inici de la 
pandèmia, les mateixes que en 
l'anterior balanç. El risc de rebrot 
baixa 23 punts i se situa en 679. 

La setmana del 30 d'octubre al 5 
de novembre estava en 610.

En paral·lel, l'Rt baixa de set 
centèsimes i se situa en l'1,18, 
mentre que la taxa de confirmats 
per PCR és de 309,14. La incidèn-
cia acumulada a 14 dies està en 
603,63. A la regió hi ha 25 pa-
cients ingressats (-1). 

L'Alt Pirineu es manté com la 
regió sanitària de Catalunya amb 
el risc de rebrot i la velocitat de 
contagis més alts, mentre que la 
regió de Lleida té la segona velo-
citat de transmissió més alta i el 
tercer risc de rebrot més elevat.

DADES DE CATALUNYA

El risc de rebrot segueix en 
descens a Catalunya i retrocedeix 
38 punts en les últimes 24 hores, 
situant-se en els 438. La veloci-
tat de propagació, l'Rt, també es 
redueix dues centèsimes (0,78), 
mentre que la incidència a 14 
dies cau a 593,99. En paral·lel, 
s'han declarat 1.092 nous casos 
confirmats per PCR o test d'antí-
gens (TA), fins als 288.362 des de 
l'inici de la pandèmia (318.669 
amb totes les proves). També s'ha 
informat de 52 noves morts, amb 
un total de 15.132.

Un total de 22 
grups escolars 
confinats menys 
que dissabte 

Lleida tenia ahir 97 grups es-
colars confinats, 22 menys que 
en les dades d'Ensenyament 
de dissabte, que en comptabi-
litzaven 119. Alhora, ha baixat 
el nombre de persones confi-
nades entre alumnes i profes-
sionals, passant de les 2.646 
de dissabte a les 2.186 d'ahir 
(-450). Hi ha 168 professionals 
i 901 alumnes que han donat 
positiu, i continuen tancades 
l'Escola Bressol Municipal de 
Llívia (Lleida) i l'Escola de les 
Avellanes-ZER Montsec. En 
canvi, ha reobert l'Escola Bres-
sol Germans Grimm de Lleida. 

Trenta positius a 
la residència Llar 
de Sant Josep de la 
Seu d'Urgell

Solsona redueix els 
contagis més de la 
meitat durant la 
darrera setmana

El Programa Nereu 
s'adapta a la pandèmia 
sense activitat física

Els casos de Covid-19 detec-
tats a la residència de la terce-
ra edat Llar de Sant Josep de 
la Seu d'Urgell han pujat a 30, 
xifra que suposa un increment 
de 23 persones respecte a di-
jous passat (sis residents i un 
treballador). D'aquesta mane-
ra, hi ha 26 dels 78 residents 
afectats i quatre treballadors. 
Sis persones més es troben 
confinades en ser contactes es-
trets dels empleats. 

El volum de contagis al Sol-
sonès ha disminuït els darrers 
dies. La setmana passada el 
Centre Sanitari va detectar 19 
positius, una xifra que repre-
senta una reducció de prop del 
60%de positius diagnosticats 
respecte a la setmana anterior. 

El Programa Nereu ha reacti-
vat a l’Escola Teresa Bergadà 
d’Alguaire els tallers per lluitar 
contra  l'obesitat. Aquest curs, 
donada la pandèmia, no poden 
realitzar l’activitat física habi-
tual, de manera que es treba-
llaen els hàbits dins de l'aula.

6 TEMA DEL DIA | MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

cfarre
Resaltado



Correus Express obrirà una nova nau 
logística al municipi de Torrefarrera
Es preveu tenir-la en  
un any amb 2.900 m2
Torrefarrera disposarà d’una 
nau logística de Correus 
Express en un termini 
aproximat d’un any, que 
s’ubicarà al carrer Trullets 
número 1. 

Torrefarrera
j.c.
L’empresa de paqueteria urgent 
Correus Express, que pertany al 
grup públic de Correus, obrirà 
una nau logística a Torrefarrera, a 
la comarca del Segrià. Segons ha 
pogut saber aquest diari, una fili-
al de la Multifamiliar Office Glo-
versia ha guanyat el concurs que 
es va obrir per a la construcció 
d’un nou magatzem de reparti-
ment. 

Concretament, es tracta d’una 
nau que se situarà al carrer Tru-
llets número 1, al costat de la 
gasolinera, i que disposarà d’un 

total de 2.900 m2 –la parcel·la on 
es construirà en té uns 7.000–. 
A més a més, comptarà amb 51 
molls, dels quals 3 seran per trai-
lers i 1 per camions especials. 

Un cop tancat el concurs i adju-
dicat el projecte a la filial de Glo-
versia, ara aquesta empresa té la 
previsió d’un any per construir la 
nau. En aquest sentit, cal tenir en 
compte que l’empresa construirà 
la nau i correus Express pagarà 
el lloguer amb un termini previst 
de 10 anys, que es podria allargar 
fins a cinc anys més. 

Amb aquesta nova nau cons-
truïda al municipi de Torrefarrera, 
fonts consultades apunten que el 
més previsible és que hi hagi un 
trasllat de la nau que Correus Ex-
press té a la capital del Segrià, tot 
i que els detalls d’aquesta ope-
ració encara no estan tancats al 
cent per cent. FOTO: Tony Alcántara/ La zona on s’ubicarà la nova nau logística de l’empresa de repartiment urgent 
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El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha començat aquests dies 
les obres incloses al Pla d’Actua-
cions de millora i manteniment 
de camins de la xarxa veïnal fi-
nançat pel departament de 
Territori i Sostenibilitat amb un 
pressupost total de 298.367€. 
El pla inclou actuacions als 14 
municipis de la comarca i els re-
cursos s’han distribuït de forma 
proporcional segons el nombre 

de quilòmetres de camins d’ac-
cés a nuclis amb que compta 
cada municipi segons l’inventari 
comarcal. Entre les actuacions 
més destacades que inclou el 
projecte s’hi troba la millora de 
la via que uneix la cruïlla d’Au-
làs al Castellet, al municipi de 
Tremp, amb un pressupost de 
40.462€. També s’intervindrà en 
la millora del paviment del camí 
de Puigcerver.

El Jussà inicia les millores als 
14 municipis de la comarca 
previstes al Pla d’Actuació

FOTO: C. C. J./ Les obres estan pressupostades per 298.367 euros

El municipi de Maials, a la comar-
ca del Segrià, disposarà abans 
de d’acabar l’any d’un nou ma-
gatzem municipal que s’afegirà 
al que ja existeix. La construcció 
d’aquest nou equipament su-
posarà una inversió d’un total 
de 41.460,69 euros, dels quals 
36.305,94 seran coberts mitjan-
çant una subvenció de la Dipu-
tació de Lleida. En aquest sentit, 

les obres es van iniciar la setmana 
passada i es preveu que estiguin 
enllestides abans de l’acabament 
d’aquest any. 

De la mateixa manera que l’al-
tre magatzem municipal, aquest 
s’ubicarà a tocar del pavelló po-
liesportiu i permetrà donar res-
posta a les necessitats existents 
per tal d’emmagatzemar i guar-
dar diferents elements.

Maials tindrà un magatzem 
nou abans d’acabar l’any    
a la zona del poliesportiu

FOTO: Aj. maials / suposa una inversió total de 41.460,69 euros

Vielha aprova la 
quarta modificació 
de crèdit dels seus 
comptes municipals
El ple de l’Ajuntament de Vi-
elha e Mijaran va aprovar ahir 
la quarta modificació de crèdit 
del pressupost municipal d’en-
guany, amb el qual podrà rea-
litzar “moltes accions” durant 
les setmanes que falten per a 
acabar l’any i el primer trimes-
tre de 2021. La major part d’;a-
questes intervencions es de-
senvoluparan amb romanent 
de tresoreria del consistori. 

Cervera impulsa 
una campanya 
per erradicar                         
el masclisme
La regidoria de Polítiques Fe-
ministes i LGTBI ha engegat 
la campanya ‘Cervera lliure 
d’agressions masclistes’, que 
pretén “obrir finestres i bal-
cons”. D’una banda, per fer visi-
ble el problema i, de l’altra, per 
prendre consciència comuni-
tària perquè les violències “no 
pertanyen a l’àmbit privat”. 
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ERC presenta mocions 
als consistoris per la línia 
de Lleida-Montblanc
En el text s’insta a reclamar que 
s’inclogui també al Pla de Rodalies
Lleida
REdacció
La Federació Regional de Lleida 
d’ERC ha iniciat la presentació de 
mocions als municipis de les co-
marques del Segrià i de les Gar-
rigues de la línia Lleida- Mont-
blanc, en la qual s’insta al Govern 
de la Generalitat a que incorpori 
aquesta línia fèrria al Pla de Roda-
lies Lleida i que es valori l’amplia-
ció de la integració tarifària fins a 
la capital de la Conca de Barberà.

Amb aquesta moció, la forma-
ció republicana vol expressar el 
recolzament municipal al front 
institucional de tots els partits de 
la Diputació que de forma unàni-
me i consensuada varen aprovar 
en 3 declaracions institucionals 
al llarg d’aquest 2020. Els princi-
pals punts que conformen aques-
ta unitat institucional i territorial 
se situen en el suport a l’informe 
elaborat per CCOO que emmarca 
el Pla de Rodalies a les 4 línies que 
comuniquen Lleida amb Cervera, 
Montblanc, Monsó i Balaguer i en 

segon lloc, la sol·licitud de finan-
çament del projecte de Rodalies 
i El Pla de l’Estació de Lleida ciu-
tat amb el Fons de Reactivació i 
Resiliència de la Unió Europea, 
atès que els projectes tenen tots 
els requisits per ser finançats per 
aquests fons, només cal volun-
tat política. La integració tarifària 
que, actualment, arriba fins a Vi-

naixa, s’hauria també d’ampliar 
amb la incorporació de la línia 
al projecte rodalies que demana 
Esquerra Republicana de Catalu-
nya, per tal de permetre que ar-
ribes fins a Montblanc; estació 
on també arribarien les rodalies 
de Tarragona, fet que afavoriria la 
mobilitat sostenible i la connexió 
a tot l’eix Lleida-Tarragona.

FOTO: ACN/ Es vol donar suport a la declaració que va fer la Diputació

La comarca del Pallars Sobirà va 
registrar la matinada d’aquest 
dilluns 16 de novembre un sis-
me de 2,3 graus de magnitud 
a l’escala de Richter. En aquest 
sentit, l’epicentre del moviment 
es va situar entre les poblacions 
de Llívia i Alins. 

Segons la informació que va 
proporcionar l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya (ICG) 

després del succés, el terratrè-
mol es va produir al voltant de 
les dues de la matinada d’aquest 
dilluns i va ser lleugerament per-
cebut pels habitants de la zona 
epicentral. 

Cal remarcar que aquest ter-
ratrèmol registrat a la comarca 
del Pallars Sobirà no va provocar 
danys materials ni tampoc danys 
personals. 

El Pallars Sobirà registra un 
terratrèmol de 2,3 graus amb 
l’epicentre entre Llívia i Alins

16 COmArquEs | maRtEs 17 dE noviEmbRE dE 2020

La primera reunió de la comissió 
d’usuaris i promotors de la línia 
Lleida-La Pobla de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC) 
va tenir lloc ahir. Aquest òrgan, 
que es va constituir el passat di-
jous 12 de novembre en el marc 
de la Comissió de Seguiment de 
la línia, neix amb l’objectiu de 
treballar propostes per a la mi-
llora del servei de mobilitat en el 
corredor, ja sigui en el transport 
ferroviari com en el transport per 
carretera, atès que la mobilitat en 
el corredor es gestiona de mane-
ra combinada tren + bus.

A la vegada, aquest òrgan ser-
virà per reforçar els vincles d’FGC 
amb els grups d’interès del ter-
ritori i conèixer de primera mà 
les necessitats de mobilitat dels 
diferents sectors econòmics, a 
més de recollir els seus interes-

sos, suggeriments i propostes de 
millora. Amb la creació d’aques-
ta comissió, que es reunirà dues 
vegades l’any, FGC reforça el seu 

compromís amb les persones, 
empreses i institucions que te-
nen interessos amb l’activitat de 
Ferrocarrils.

FOTO: Ferrocarrils/ Imatge d’arxiu del tren Lleida-la Pobla de segur

Reunió de la comissió d’usuaris i 
promotors de la línia Lleida-la Pobla

El moviment País Rural es va pre-
sentar divendres passat a l’Alta 
Ribagorça. A la reunió en línia 
hi van assistir els tres alcaldes 
de la comarca, l’alcaldessa de la 
Vall de Boí, Sònia Bruguera; l’al-
caldessa de Vilaller, Maria José 
Erta; l’alcalde del Pont de Suert, 
José Antonio Troguet; els regi-
dors de la Vall de Boí, Nil Mon-

só, Èric Iglesias, Albert Palacín i 
Gerard Subirà; i el president de 
País Rural, Josep Maria d’Abadal, 
entre d’altres membres de País 
Rural. País rural vol recuperar 
la “governança dels municipis” i 
vol potenciar l’habitatge, l’esco-
la rural i la sanitat amb consulto-
ris als pobles amb l’objectiu de 
fixar la gent a les zones rurals. 

‘País Rural’ arriba a l’Alta 
Ribagorça per recuperar la 
“governança” dels municipis

Aquesta setmana arrenca la 
campanya ‘Cadena de Valors’ al 
Pallars Jussà. La proposta, que 
neix de la cooperació entre els 
sector públic i el sector privat, 
vol reivindicar el consum de pro-
ximitat com una eina per garan-
tir la supervivència de moltes 
petites empreses i el manteni-
ment dels valors que hi estan 
enllaçats. Cadena de Valors s’ha 
programat com a continuïtat de 

les accions iniciades durant el 
confinament que van facilitar 
la posada en marxa de la plata-
forma de venda online a la web 
www.delpallarsacasa.cat i ofer-
tes i lots a diferents comerços de 
la comarca. En aquesta ocasió, 
la campanya vol fer visibles les 
dificultats de moltes empreses 
i famílies del territori per man-
tenir en funcionament els seus 
negocis.

El Jussà engega la campanya 
‘Cadena de Valors’ per tal de 
reivindicar el consum local

Lleida i 15 ciutats 
més s’il·luminaran 
de lila pel Dia de   
la Prematuritat

Un total de 16 Ajuntaments de 
Catalunya han confirmat ja que 
il·luminaran les seves façanes 
de color lila el proper dimarts 
17 de novembre, Dia Mundial 
de la Prematuritat, entre ells 
l’Ajuntament de Lleida. En tot el 
món, 1 de cada 10 naixements 
té lloc abans de la data previs-
ta, i les complicacions associ-
ades són la primera causa de 
mortalitat infantil.

L’Alt Urgell insta a 
participar al Gran 
Recapte d’Aliments 
del cap de setmana

El Consorci d’Atenció a les Per-
sones de l’Alt Urgell demana a 
la ciutadania que participi en 
la 12a edició del Gran Recapte 
d’Aliments, enguany de manera 
virtual, que tindrà lloc els dies 
20 i 21 de novembre, tot i que 
les donacions al punt de reco-
llida ja es troben actives des 
d’avui dilluns 16 de novembre. 
Aquest any no es podrà fer l’ha-
bitual recollida d’aliments.
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Entreguen 700 signatures en 
contra de la segona variant 
projectada a Artesa de Segre
Comerços i serveis del municipi engeguen una 
campanya per rebutjar la construcció del projecte
Artesa de Segre
aCn
Els comerços i serveis d’Artesa de 
Segre (Noguera) han engegat la 
campanya ‘No volem la variant’ 
per rebutjar la nova variant pro-
jectada al municipi que el Govern 
preveu licitar enguany i que s’em-
marca en el projecte per millorar 
la connectivitat amb Tremp i els 
Pallars. En aquest sentit, han re-
collit unes 700 signatures i dema-
nen responsabilitats al consistori. 
Asseguren que en els deu anys 
de la construcció de la variant 
de Ponts (Noguera), “els establi-
ments han patit una davallada de 
les vendes d’entre el 25% i 50%” 
i adverteixen que, amb la segona 
variant en plena crisi de la Co-
vid-19, “perilla la continuïtat de 
més del 85% dels negocis”. As-
senyalen, a més, que en aquests 
deu anys Artesa de Segre “també 
ha perdut un 10% de població”.

La plataforma ‘No volem la va-
riant’ ha posat en marxa accions 
per intentar frenar el projecte 
com ara la col·locació d’una pan-
carta al tram de carretera que 
connecta el municipi amb Trem. 
Així mateix, ha lliurat 700 signa-
tures que han recollit en contra 
de la nova variant. Durant dos 
mesos els establiments han rea-
litzat una recollida i han redactat 
un manifest per presentar un do-

FOTO:Plataforma ‘No volem la variant’/ Una pancarta desplegada en contra de la variant

cument al consistori. Demanen el 
seu suport i que es traslladi la pro-
testa al Departament de Territori.

D’altra a banda, portaveus del 
teixit comercial d’Artesa de Segre 
es van reunir divendres passat 
amb l’alcalde Mingo Sabanés i el 
regidor de comerç, Marc Ticó, per 
lliurar-los el document que conté, 

a més, alternatives a la construc-
ció de la variant. Els comerciants 
afirmen que “l’Ajuntament d’Ar-
tesa de Segre no deixa clara la se-
va opinió” davant la construcció 
de la nova via. Recorden que fa 
uns dies va realitzar una enquesta 
per conèixer l’opinió dels veïns i 
dels 129 vots un 53,9% van ser fa-

vorables, mentre el 43,7% s’hi van 
pronunciar en contra. El consistori 
treballa ara en un segon sondeig 
davant la poca participació. El Go-
vern preveu licitar aquest 2020 la 
nova via d’Artesa de Segre d’1,5 
kilòmetres que preveu la millora 
de la carretera de Comiols que 
uneix la Noguera amb el Pallars. 

Pallarsactiu ha signat un conve-
ni de col·laboració amb el Con-
selh Generau d’Aran per actuar 
i gestionar de manera activa i 
coordinada la creació d’un HUB 
d’innovació rural especialitzat. 
Ambdues entitats tenen interès 
mutu en gestionar més eficient-
ment el món rural per evitar la 
despoblació, garantir la connec-
tivitat a tot el territori, impul-
sar el consum de productes de 

proximitat o crear una estra-
tègia de futur que garanteixi 
un nivell de vida i un dia a dia 
igual que en les zones urbanes, 
desplegant serveis de qualitat 
al territori rural. En concret, es 
comprometen a promoure la 
innovació de l’espai rural amb 
dinàmiques de creixement 
econòmic, oportunitats de 
desenvolupament local i aug-
ment de la qualitat de vida. 

Conveni entre ‘Pallarsactiu’ 
i el Conselh per la creació 
d’un Hub d’innovació rural

FOTO: Pallarsactiu / Reunió de l’entitat amb el Conselh Generau d’Aran

El Consell 
de la Segarra 
fa formació 
a persones 
nouvingudes

Baqueira Beret 
aposta per la 
tecnologia per 
més seguretat

Aplicació per 
registrar dades 
territorials de la 
vespa asiàtica

El Consell Comarcal de la 
Segarra realitza mòduls 
d’acollida des del servei 
d’immigració del mateix 
Consell Comarcal. Aques-
ta setmana han estat una 
vintena de persones les 
que han començat el curs 
de català de 90 hores de 
forma presencial, a les ins-
tal·lacions del Centre d’Em-
preses Innovadores a Cer-
vera. El servei de primera 
acollida està cofinançat al 
50 per cent pel Fons Social 
Europeu de la Unió Euro-
pea.

Baqueira Beret aposta per la 
tecnologia en temps de pandè-
mia. En la temporada del 2020-
2021 les novetats se centren en 
millorar, un cop més, “l’experi-
ència en línia dels clients, des 
de la reserva de les seves va-
cances de neu fins a l’últim dia 
d’esquí o snowboard”. Aquest 
pas endavant en serveis digi-
tals permet un millor compli-
ment dels protocols Covid-19 
ja que redueix la necessitat dels 
clients de passar pels punts de 
venda de l’estació.

La Diputació de Lleida ha col·la-
borat en la creació i desenvolu-
pament de l’aplicació “SITMUN 
Vespa Asiàtica”, que permetrà 
establir un registre de dades 
i informació territorial sobre 
aquesta espècie invasora. El 
projecte vol potenciar i unificar 
la recollida d’informació asso-
ciada a la detecció de nius de 
vespa asiàtica en l’àmbit local, 
i facilitarà la seva tasca als que 
treballen en la gestió territorial 
municipal. En una primera fa-
se, es posarà a disposició dels 
ajuntaments, consells comar-
cals i ens locals.
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