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La Justícia bloqueja el pagament de 
tres milions d'euros al consistori de la 
Granadella pels seus tres parcs eòlics 

I pàg. 3o 
De Nuvis agrupa 120 expositors i més 
de 1.000 visitants en la seua primera 
edició totalment virtual 

L'Alta Ribagorça ha guanyat 
400 habitants des de l'inici 
de la crisi per la pandèmia 

ntorn ural li El teletreball incrementa els veïns de molts altres municipis 
de Lleida, des de la Val d'Aran fins als Pallars, l'Urgell o les Garrigues 
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El Llista perd el liderat 
al caure a casa davant 
l'Igualada per 1·4 
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'Cacen' una festa 
il·legal i la ·gent 
s'amaga als 
armaris i la dutxa 
La Urbana de Lleida va impe
dir dissabte a la nit la celebració 
d'una festa en un habitatge del 
barri Universitat, alertada pels 
veïns pel soroll i la música alta. 
Al ser enxampades, algunes de 
les nou persones presents es van 
amagar en armaris, sota el llit 
o a la dutxa. 

El risc de rebrot 
continua a la baixa 
al la e le' 
El risc de rebrot i la velocitat 
segueixen a la baixa al pla de 
Lleida, encara que augmenten 
lleument al Pirineu. 

Mascareta obligatòria 
en tots els centres 
educatius 
Per a alumnes i docents des de 
dimecres passat, i polèmica en 
un col·legi de Lleida. 

El Col·legi de Metges i 
Infermeres de Lleida, 
premi Alfons de Borja 

!OS NOTICIA I 3-6 

Joan Mir hereta la corona 
de Marc Marquez com a 
campió de MotoGP 

124-25 

C LI N I CAC HE LA I MP LANTO LO G l A 

Fall, al marcar el gol que va obrir el marcador. 

Cop d'autoritat del Lleida 
davant de l'Espanyol B 
Venç al filial blanc-i-blau per 1-3 amb 
gols de Fall, Cana i Abel Molinera 

120-22 

Buchanan, que va anotar 10 punts. 

Vidòria d'orgull del Força 
Lleida contra el Múrcia 
L'equip se sobreposa a una setmana 
convulsa i guanya 78-55 

117-19 

DENTS 
FIXES EN 

[ 1 a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 

973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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La Covid ha suposat una oportunitat per als pobles petits, que han guanyat veïns a causa del teletreball i la 
preferència per entorns rurals i menys massificats. Així, l'Alta Ribagorça ha guanyat més de 400 veïns des del 
març, encara que altres poblacions de Lleida com Vielha o Vinaixa també han vist incrementats els censos. 

La Ribàgorça guanya més de 400 veïns 
des .de l'inici de la crisi sanitària 
Només el Pont suma 300 habitants pel teletreball i l'aposta per entorns rurals 

E. FARNELL IX. RODRfGUEZ 
I EL PONT DE SUERT I L'impuls del 
teletreball per la crisi sanità
ria i l'aposta per entorns rurals 
menys massificats que les grans 
ciutats han suposat una opor
tunitat per als pobles de Llei
da, que han vist incrementar 
el seu cens en els últims mesos. 
Un dels casos més significatius 
és l'Alta Ribagorça, que ha gua
nyat més de 400 nous veïns, 300 
dels quals a la capital, el Pont 
de Suert. 

El seu alcalde, Josep Anto
ni Troguet, va apuntar que el 
confinament i el teletreball són 
les principals causes d'aquest 
augment. A això, cal sumar-hi 
els serveis i la possibilitat de dis
posar de tecnologia 4G i fibra 
òptica. "Des del març ha estat 
un degoteig continu d'empadro
naments, persones vinculades 
al municipi o que tenien aquí 
una segona residència", va dir. 

Això també ha provocat que 
el col·legi públic hagi guanyat 
22 alumnes. "La gent valora la 
qualitat de vida, en un entorn 
com el que tenim aquí, i una mi
llor gestió del temps." 

Una d'aquestes noves veï
nes és la Meritxell, de 45 anys 
i que treballa a la indústria far
macèutica, que ha convertit la 
seua segona residència en ha
bitatge habitual. "Aquí no em 
falta de res, tinc tots els serveis 
i equipaments necessaris, estic 
en plena naturalesa i no és un 
inconvenient anar a Barcelona 
una vegada al mes perfeina." Va 
assegurar que la pandèmia ho 
ha canviat tot i "ba demostrat 
que molts treballs es poden fer 
des de casa i telemàticament. 
Fem el mateix treball i amb 
els mateixos resultats que als 
despatxos". 

A Vilaller aquest increment 
ha estat del voltant de cinquanta 

EN PRIMERA PERSONA 

«Serveis i naturalesa han estat 
la clau per prendre la decisió» 

Núria Cereza 
VILALLER 

• La família de Nliria Cereza és 
una de les que s'han establert a 
Vilaller. Va explicar que a l'es
tiu, després del confinament es
tricte a Barcelona, van decidir 
quedar-se en aquest municipi 
de la Ribagorça, on ja tenien un 

habitatge. "És un luxe ser aquí, 
les meues filles s'han adaptat 
molt bé al col·legi, teletreballem 
i el temps és molt més eficient. 
Els serveis, internet i la natura
lesa han estat clau per prendre -
aquesta decisió", va assenyalar 
en aquest sentit. Tant ella com 
la seua parella són enginyers de 
telecomunicacions i el teletre
ball els permet poder canviar 
de vida. 

persones, segons l'alcaldessa, 
Maria José Erta. "Fins i tot hi 
ha famílies que s'han comprat 
un habitatge, d'altres són de llo
guer o en segones residències." 
El col·legi també ha guanyat 
quatre alumnes. El consistori 
ha habilitat la sala d'actes amb 
horaris establerts com a àrea 
de treball amb wifi gratis, per 

a aquells que ho necessitin. Per 
la seua part, l'alcaldessa de la 
Vall de Boí, Sònia Bruguera, va 
explicar que han guanyat entre 
cinquanta i seixanta persones. 
Majoritàriament, són gent que 
hi té una segona residència i 
que ha optat per traslladar-se 
a aquesta localit at. 

Aquesta situació es repeteix 

Racions d'arròs a S eu ros • El restaurant Bonum No Rules de 
Lleida va servir dissabte 380 racions d'arròs a S euros cada una. 

en altres mu nicipis de Lleida. 
Vielha i Naut Aran van sumar 
85 nous veïns cada un entre el 
març i el setembre. De la ma
teixa manera, localitats de les 
Garrigues com Vinaixa o la Flo
resta també han guanyat habi
tants des del març, així com en 
poblacions dels Pallars, l'Urgell 
o el Segrià. 

Els lleidatans es 
bolquen en el 
menjar per endur 
i a domicili 
• EI tancament de l'hosta
leria per part de la Genera
litat per contenir l'auge de 
contagis ha provocat que els 
locals hagin hagut de tornar 
a oferir exclusivament men
jar per emportar o a domici
li. Molts lleidatans han op
tat aquest cap de setmana 
per aquestes opcions. Així 
mateix, ahir es van tornar a 
registrar cues en alguns es
tabliments que venen menjar 
preparat. De la mateixa ma
nera, malgrat la boira, tam
bé hi va haver qui va sortir 
a passejar pels carrers de 
Lleida ciutat, ja que les res
triccions i el confinament de 
cap de setmana per munici
pis han limitat al màxim les 
opcions de lleure arran del 
tancament de la cultura i de 
l'hostaleria. 
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4 I ÉS NOTÍCIA 

La velocitat de contagis continua 
descendint a Lleida i a Catalunya 
El risc de rebrot segueix a la baixa al pla i augmenta lleument al Pirineu 
X .R. / C. SANS 

I LLEIDA I La velocitat de contagis 
segueix a Lleida a la baixa i 
també a Catalunya. A la regió 
sanitària del pla ahir constava 
una Rt (taxa que indica quan
tes persones encomana cada 
positiu) de 0,9, dos centèsimes 
menys que dissabte. Així ma
teix, al Pirineu era ahir d'1,25, 
cinc centèsimes menys. 

A Catalunya, l'Rt era de 0,8. 
De fet, un dels requisits que va 
posar la Generalitat per a la 
desescalada era que aquest in
dicador se situés en 0,8, junta
ment amb 1 .000 casos diaris i 
300 ingressats a les UCI. Ahir 
es van notificar 1.871 positius 
a Catalunya i hi havia 580 per
sones a l'UCI (3 menys). 

Així mateix, el risc de rebrot 
va baixar a la regió sanitària de 
Lleida i ha passat de 576 punts 
dissabte a 541 ahir. A la regió 
sanitària del Pirineu, aquest 
índex va augmentar lleument 

Les obres del nou edifici de l'hospital Arnau de Vilanova. 

de 698 a 702. Per comarques, 
totes tenen un risc alt de rebrot. 

No obstant, aquest indica
dor s'ha reduït a la Segarra i ha 
passat de 1.217 a 1.186, enca
ra que continua sent la segona 
comarca amb el risc més alt a 
Catalunya. Per la seua part, 

el Pallars Jussà, que dissabte 
constava com l'única comarca 
que se situava per sota dels 100 
punts, ahir tenia un indicador 
de 157, però es manté com la 
menor taxa de Catalunya. 

D'altra banda, Salut va no
tificar ahir de cop 19 morts al 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

DEFUNCIONS CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA 
1.500 1.437 

1.260 

I I I I INGRESSOS HOSPITALARIS 

19 141 
115 134 

16 16 

22/10·28/10 29/1 0·04/11 05/11-11/11 22110·28110 29/10·04/11 05/11-11/11 22/10·28/10 29/1 0·04111 05/11-11/11 

OATA I RISC DE REBROT 
I 

RT• I INCIDENCIA ACUMULADA I 
EN 14 DIES PROVES PCR I TA I % PCR/TA POSITIVES I . ' . ' .. .. .. 

05/11·11/11 541 702 0,9 1,25 626,93 590,44 10.692 2.398 10,68 9,05 

29/1 o . 04/11 706 548 1,05 1,07 696,07 571,39 11 .210 2.036 12,12 9,22 

22/1 o . 28/1 o 769 559 1,21 1,09 679,4 555,28 10.065 1.900 13,16 9,62 
(*)Taxa de reproducció efectiva del virus Font Departament de Salut 

pla, que corresponen a morts 
entre el 7 i el13 de novembre i 
7 dels quals són de residències. 
Dos d'aquestes persones tenien 
entre 40 i 49 anys. 

També es van confirmar 164 
nous positius (141 a la regió 
sanitària del pla i 23 en la del 
Pirineu). 

Més casos en residències 
En un altre ordre, el segon 

cribratge a la residència Llar 
de Sant Josep de la Seu ha de
tectat 18 positius més, per la 
qual cosa hi ha un total de 25 
casos. D'aquests, quatre són 
treballadors i la resta, usuaris 
del geriàtric. Tots els afectats 
són asimptomàtics, a excepció 
de dos residents i una treballa
dora que presenten símptomes 
lleus, segons fonts mèdiques de 
la residència. 

El centre està sectoritzat i 
aquesta setmana es duran a 
terme més proves. 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA 

CASOS 21.320 
MORTS 431 

CATALUNYA 

CASOS , 7.569 
MORTS 15.080 

ESPANYA 

CASOS 1. 58.591 
MORTS 40.769 

MÓN 

CASOS .210.596 
MORTS 1.315.149 

SEGRE I 
Dilluns, 16 de novembre del 2020 

Nova jornada de passeig 
i esport a l'aire lliure 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Des de dimecres passat, 
cap persona, ni alumnes ni do
cents, pot entrar en un centre 
educatiu sense portar masca
reta. Així ho fixa el nou decret 
llei aprovat per la Generalitat 
dimecres passat sobre mesu
res extraordinàries de caràc
ter social en centres educatius 
i en l'àmbit de l'educació en el 
lleure i activitats extraescolars 
per fer front a les conseqüènci
es de la Covid-19. En el decret 
s'estableix l'obligació d'adoptar 
mesures d'autoprotecció als cen
tres educatius. En aquest sentit, 
és obligatori que l'alumnat, el 
personal i qualsevol persona 
que accedeixi als centres hagi 
de portar mascareta. En el cas 
de casos en els quals no es pu
gui utilitzar per motius mèdics, 
els centres adoptaran mesures 
d'aprenentatge alternatiu a la 
presencialitat. A més, el decret 
afegeix que no adoptar aques
tes mesures d'autoprotecció pot 
comportar sancions. 

Sobre això, el delegat del de
partament d'Educació a Lleida, 
Carles Vega, va explicar que 
s'han registrat casos d'alum
nes a qui, per raons mèdiques i 

La Urbana impedeix una festa il·legal 
amb persones amagades als armaris 

.---------------------------------------------------~~ 

L.G. 
I LLEIDA I La Guàrdia Urbana va 
impedir dissabte a la nit la cele
bració de la festa en un habitat
ge del barri Universitat. Segons 
van informar fonts policials, a 
les 23.30 hores van rebre l'avjs 
de ciutadans que alertaven de 
molèsties veïnals per una festa 
en un pis situat al número 10 del 
carrer Ramón y Cajal. 

A l'arribar al lloc, els agents 
van poder comprovar que s'es
coltava la música a un volum 
elevat i que hi havia nombro-

ses persones a l'interior del pis. 
Tanmateix, els responsables de 
l'habitatge no van permetre als 
agents entrar i es van negar a 
identificar-se. 

Una vegada que van per
metre l'entrada dels urbans, 
aquests van poder comprovar 
que hi havia persones consu
mint alcohol i van trobar in
dividus amagats en armaris, a 
sota del llit i fins i tot a la dut
xa. Els agents van aixecar actes 
per incomplir les restriccions 
per Covid i van sancionar una 

de les persones per negar-se a 
identificar-se. 

Així mateix, la Urbana va de
nunciar penalment el conductor 
d'un patinet elèctric que va do
nar positiu en alcoholèmia al 
segon passeig de Ronda. El con
ductor va donar una taxa penal, 
circulava per la vorera i també 
va ser sancionat per incomplir 
el toc de queda . Així mateix, 
un altre conductor de patinet 
va patir ferides i va ser evacuat 
a l'Arnau arran d'una col·lisió 
amb un vehicle a la Bordeta. Conductors ahir en un rentador de cotxes a Golmés. 
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