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Aules ventilades (i fredes) per allunyar el virus 
Alumnes .i docents, conscienciats que aquest hivern hauran d'abrigar-se a classe li L'ajuntament 
d'Agramunt insta a evitar trobades entre famílies després d'haver de confinar 7 grups en dos col·legis 

Un institut mesura la temperatura de les aules i, a la dreta, l'escola bressol de Llívia, que amb la de Germans Grimm han reobert després d'estar tancades per positius. 

1 LLEIDA I La ventilació dels cen
tres educatius és bàsica per 
mantenir allunyat el coronavi
rus. Educació recomana obrir 
les finestres abans d'ocupar les 
aules, durant la jornada entre 
10 i 15 minuts cada hora i al fi
nal del dia, buscant un equilibri 
entre la ventilació i el confort 
tèrmic i acústic. Però obrir les 
finestres algunes vegades pro
voca que la temperatura de les 
aules baixi i alumnes i docents 
s'han d'abrigar, sobretot a pri
mera hora. Quan arribi l'hivern 
la situació es complicarà, però 
tots estan conscienciats i priorit
zen passar una mica de fred per 

aconseguir mantenir la Covid a 
ratlla. "Es podrà aguantar", va 
afirmar la directora d'un col
legi. En un institut de la capital 
mesuren que la temperatura de 
la classe no estigui per sota dels 
17 graus, en un altre els alumnes 
diuen que es portaran mantes a 
l'hivern i la directora d'unl:en
tre c.oncertat va remarcar que 
"sacrificaran el confort". De 
fet, la directora de Salut Públi
ca de l'OMS, Maria Neira, va 
destacar a RAC1 que els con
tagis en general es produeixen 
quan coincideixen "les tres e: 
tancat, proper i freqüentat" [per 
les inicials en castellà de "cer-

Lleida té vuit ingressats 
menys i continuen baixant 
els indicadors de la Covid 
M . MARQUÈS 

I LLEIDA I La situació epidemiolò
gica pel coronavirus a Lleida 
continua evolucionant favo
rablement, malgrat que el de
partament de Salut va notificar 
ahir dos morts per Covid a la 
comarca de la Cerdanya, que 
correspon a la regió sanitària 
de l'Alt Pirineu i Aran. A més, 
l'hospital de la Seu va notificar 
la mort d'un ingressat pel virus. 
D'aquesta manera, les defunci
ons oficials acumulades des de 
l'inici de la pandèmia en aquesta 
zona són de 51 i a la de Lleida 
es mantenen en 382, ja que no 
es van notificar òbits. 

D'altra banda, els ingressos 
hospitalaris continuen baixant a 
poc a poc i ahir eren vuit menys, 
amb un total de 21 al Pirineu i 
166 al pla. D'aquests, 66 s'estan 
a l'hospital Arnau de Vilanova 
-12 a l'UCI; 32 al Santa Maria 

-5 a l'U CI; una dotzena segueix 
a l'hotel Nastasi, i 56 a les clíni
ques privades. En l'última set
mana, els hospitals de Tremp, 
la Seu, Aran i la Cerdanya han 
ingressat pacients per Covid. 

Reducció general 
Respecte als indicadors, el 

risc de rebrot va baixar 37 punts 
a la regió sanitària de Lleida, 
fins a arribar als 476, mentre 
que a les comarques de mun
tanya va disminuir 40 punts, 
fins als 639. També va reduir-se 
la velocitat de reproducció del 
virus (Rt) al pla fins a un 0,84 
i al Pirineu es va situar en un 
1,07. La mitjana catalana és de 
405 punts de risc de rebrot i de 
0,76 d'Rt. 

Així mateix, Salut va regis
trar 128 casos més al pla , amb 
un total de 19.305, i uns altres 
43 al Pirineu, amb 2.356. 

DESESCALADA EDUCATIVA 

Les universitats segueixen 
amb la docència online i a 
partir del 4 de gener, 
Batxillerat i F~ presencial 

rado, cercano i concurrido"], i 
va subratllar la importància de 
la ventilació. "Cal obrir portes 
i finestres, assegurar-se que hi 
ha aire", va incidir. 

Actualment, segons Educació 
hi ha cent classes confinades per 
positius a Lleida i més de 2.600 
persones, gairebé la meitat a la 

capital (47 i 1.024). A Agramunt 
en els últims dies se n'han aïllat 
7 entre les escoles Macià Com
panys i Verge del Socós i des del 
consistori demanen que s'extre
min les precaucions i evitar tro
bades amb altres famílies. Per 
això, va fer una crida a la "res
ponsabilitat de tots" i a "complir 
estrictament el confinament" 
ja que han detectat "incompli
ments". "Sabem que hi ha gent 
que hauria d'estar aülada i que 
continua sortint al carrer", va 
denunciar. · 

A la Segarra hi ha 14 grups 
i 307 persones en quarantena 
(119 són del col·legi Mestre Ra-

DADES DE LA COVID-19 

mon Estadella i Torradeflot de 
Guissona); a l'Urgell hi ha 10 au
les confinades; 8 a la Noguera; 
5 a l'Alt Urgell; 4 al Pla d'Urgell 
i en les Garrigues; 3 al Pallars 
Jussà i a l'Aran; i la Ribagorça 
i el Solsonès tenen un grup ca
daun. 

Quant a la desescalada edu
cativa, les universitats seguiran 
per ara amb la docència online i 
les extraescolars es mantindran 
tancades fins al 7 de desembre, 
quan obriran amb un sol alum
ne. A partir del 4 de gener es 
;recuperarà ellOO% de presen
cialitat al Batxillerat i FP, i totes 
les extraescolars. 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCII/TA 

1.445 1.403 

1.213 

24/10-30/10 31/1 0-06/11 07/11-13/11 

DATA RISC DE REBROT 

07/11-13/11 476 639 

31/10-06/11 655 720 

24/10-30/10 694 452 
(' )Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandèmia 

I I INGRESSOS HOSPITALARIS 

137 
119 118 

24/10-30/1 o 31110·06/11 07/11-13/11 

RT" INCIDÈNCIA ACUMULADA 
EN 14 DIES 

0,84 1,07 594,95 643,19 

1,01 1,36 668,74 587,51 

1,06 0,86 689,51 580,19 

I I DEFUNCIONS 

21 22 

13 

24/10-30/10 31/10-06/11 07/11-13/11 

PROVES PCR I TA % PCR/TA POSITIVES 

•· .. 
10.125 2.330 10,82 9,93 

10.989 2.247 11,41 8,95 

10.768 1.878 12,11 9,45 
Font: Departament de Salut 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MON 

CASOS 

MORTS 

21.661 CASOS 

433 MORTS 
- - ------

320.720 CASOS 

15.200 MORTS 

1.510.023 CASOS SS.l33.374 
------- ---

41.688 MORTS 1.332.390 
- ---- --- --
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TRANSPORT PÚBLIC 

Els alCaldes de la línia de Manresa reclamen 
més maquinistes per evitar cancel·lar trens 
La falta de personal per conduir-los ha obligat a contractar busos tres dies aquest mes li Edils d'ERC 
denuncien en una carta la precarietat del servei i el PDeCAT insisteix en el traspàs a la Generalitat 

REDACCIÓ I J. G. M. 
I LLEIDA I Alcaldes de municipis 
al traçat de la línia ferrovià
ria Lleida-Manresa-Barcelona 
(R12) van reclamar ahir do
tar-la de més maquinistes per 
evitar les canceHacions de trens 
per manca de personal per con
duir-los. Aquesta situació s'ha 
donat en diverses ocasions du
rant els últims mesos i s'ha repe
tit tres vegades aquest novem
bre: va succeir dijous i divendres 
de la setmana passada i també 
dilluns passat. Renfe va contrac
tar autocars per transportar per 
carrretera els viatgers afectats, 
si bé això va ocasionar retards. 

D'una banda, alcaldes d'ERC 
van dirigir ahir una carta con
junta a la subdelegació del Go
vern. La firmen l'alcalde de 
Lleida, Miquel Pueyo; l'alcal
dessa de Tàrrega, Alba Pijuan; 
el primer edil de Cervera, Joan 
Santacana; i el de Bellpuig, Jordi 
Estiarte. La subscriuen també 
l'alcalde de Sant Guim i presi
dent del consell de la Segarra, 
Francesc Lluch, i el president 
comarcal de l'Urgell, Gerard 
Balcells. A la missiva denuncien 
la "falta de personal" en aques
ta línia i recalquen que "no és 
un fet puntual". Fonts de Renfe 
van aHegar la setmana passa
da que la falta de maquinistes 
era puntual i es devia en gran 
manera a la crisi sanitària, que 
obliga a confinar tant persones 
contagiades com els contactes 
estrets. També van assenyalar 
la dificultat de cobrir baixes, ja 
que els maquinistes han d'obte
nir certificacions per a cada tren 

que condueixen i cada línia que 
recorren. Davant aquesta expli
cació, els republicans responen 
que "no hi ha prou personal per 
cobrir baixes i no se substitueix 
el que es jubila", tal com van 
denunciar la setmana passada 
fonts del sindicat CGT (vegeu 
SEGRE de dissabte). ERC va 
reclamar "assegurar la substi
tució dels maquinistes" en cas 
d'absència per qualsevol causa 
i van insistir en les crítiques per 
la "precarietat" d'aquesta línia 
ferroviària en qüestions com la 
freqüència dels trens i el dete-

POCS MAQUINISTES 

Renfe diu que l'escassetat 
de maquinistes és només 
puntual, mentre que ERC 
i sindicats ho neguen 

riorament dels combois, esta
cions i baixadors. Així mateix, 
Tàrrega va demanar obres al 
municipi (vegeu desglossament). 

Per la seua part, l'alcalde de 
Mollerussa i portaveu del POe
CAT, Marc Solsona, va assegu
rar que la canceHació de trens 
reforça la idea que és necessa
ri traspassar a la Generalitat 
aquesta línia ferroviària, ara 
en mans d'Adif i operada per 
Renfe. En aquest sentit, Solsona 
va remarcar que el model actual 
"és obsolet" i va apuntar que 
la pandèmia "ha posat en evi
dència" les necessitats d'aquesta 
línia, que requereixen de "més 
freqüències i més personal". 

L'actuació es durà a terme al centre històric de Prullans. 

El paviment a Ja cruïlla de Ja C-14 amb les vies del tren. 

Tàrrega insta Adif a 
arreglar la calçada a · 
la cru·ma de la C-14 
• L'alcaldessa de· Tàrrega, 
Alba Pijuan, va reclamar a 
l'Administrador d'Infraes
tructures Ferroviàries (Adif) 
que millori el paviment de 
la calçada a l'encreuament 
entre les vies del tren i la tra
vessia de la C-14, on s'estan 
portant a terme obres. Pijuan 
va destacar que "ells són els 
encarregats del tram de les 
vies i és necessari que l'ar
reglin, ja que possiblement 
és una de les parts en les 
quals el paviment està més 
deteriorat". 

LfNIA LLEIDA-LA POBLA DE SEGUR 

Adjudiquen el projecte per al 'tramvia' de Balaguer 
• La Generalitat ha adjudicat 
la redacció d'un projecte per 
millorar la integració urba
na de la línia ferroviària de la 
Pobla al seu pas per Balaguer, 
una actuació que passarà per 
utilitzar els trens com un ser
vei de tramvia al seu pas per 
la capital de la Noguera. 

L'alcalde de Balaguer, Jor
di Ignasi Vidal, va afirmar 
en declaracions a Ràdio Ba
laguer que l'elaboració del 
projecte es va adjudicar per 
79.000 euros, i va avançar 

MUNICIPIS PROJECTES 

que el procés per redactar-lo 
inclourà reunions tècniques 
entre l'ajuntament, el depar
tament de Territori i Ferrocar
rils de la Generalitat (FGC) 
per abordar canvis en la pla
nificació actual. 

En aquestes trobades, va 
apuntar, es posaran sobre la 
taula qüestions com correc
cions en les previsions de 
zones verdes en el projecte 
original, que plantejava so
terrar les vies al seu pas per 
Balaguer. 

Davant la proposta inicial 
de soterrar les vies, l'ajunta
ment reclama més passos per 
creuar-les, a fi de fer la línia 
ferroviària més permeable 
i millorar-ne la integració 
urbanística. 

Així mateix, demana una 
andana més al sud per per
metre la continuïtat del car
rer Sant Crist. La inversió ne
cessària per portar a terme 
aquestes obres, per ara sense 
data d'execució, s'estima en 
uns deu milions d'euros. 

Prullans destina més de 460.000 eu ros 
a embellir el centre històric del poble 
C. SANS 
I PRULLANS I Prullans invertirà 
462.000 euros a renovar el cen
tre històric del poble. L'alcalde, 
Albert Maurell, va explicar que 
l'embelliment integral afectarà 
la plaça Major i uns quatre car
rers adjacents. L'actuació preveu 
substituir el paviment d'asfalt, 
molt deteriorat, per un altre que 
combini formigó a la calçada per 
on circulen els vehicles i pedra 
als laterals. "Volem recuperar 
la idea d'un poble de muntanya, 

rústic, com els d'abans", va drr 
Maurell. De fet, Prullans forma 
part des del2011 de la xarxa de 
Pobles amb Encants de la Dipu
tació, però el consistori pretén 
"aportar encara més encant" a 
aquesta part de la població. 

També renovarà el sistema 
de clavegueram, separant les 
aigües pluvials de les residuals 
"amb vista a la futura depu
radora" i soterraran els ser
veis d'electricitat, telefonia i 
internet. 

L'ajuntament ha sol·licitat aju
da a la Generalitat per sufragar 
l'obra a través del Puosc, que hi 
aportarà 370.000 euros. La res
ta anirà a càrrec de les arques 
municipals. 

Els treballs sortiran a concurs 
abans que acabi l'any perquè 
puguin començar a executar-se 
durant el2021. La reforma du
rarà aproximadament un any i 
estudiaran dur-la a terme per 
fases "per perjudicar al mínim 
possible als veïns". 
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GUIA 
SOLIDARITAT INICIATIVES 

Sohdantat. El Xup Xup Solidari distribuirà 
lots amb productes locals a favor d'Arrels. 

SEGRE 
Dimecres, 18 de novembre del2020 

Art. Una artista de Sant Cugat veu un "possible 
plagi" al mural de l'església de Penelles. 

Ponent es prepara per a La Marató 
Entitats i ajuntaments ja han programat més de seixanta actes per recaptar fons per a la investigació 
de la Covid-19 li Sortejos, caminades i actuacions marcades per les mesures sanitàries 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I La pandèmia està pro
vocant una crisi sanitària i eco
nòmica sense precedents, però 
també ha fet aflorar la solida
ritat de centenars de persones 
i, malgrat totes les restriccions 
de moviments que comporta la 
Covid-19, Ponent ja ha posat en 
marxa la maquinària de La Ma
rató de TV3. 

A falta de poc més d'un mes 
per a l'emissió d'aquest progra
ma (20 de desembre), són molts 
els municipis que ja han progra
mat tota mena d'activitats per 
recaptar fons que es destina
ran a la investigació de SARS
CoV-2, una malaltia que des de 
principis del mes de març s'ha 
saldat amb més de 21.500 ca
sos a les comarques lleidatanes 
i 431 víctimes mortals. En total, 
entitats, ajuntaments i centres 
educatius ja han previst 65 ac
tivitats populars per ajudar a 
incrementar el comptador del 
programa, si bé aquesta xifra 
augmentarà durant les properes 
setmanes. En una edició "atípi
ca" que estarà marcada per les 
mesures sanitàries i l'ús de les 
noves tecnologies, els lleidatans 
faran gala de solidaritat amb 
concursos, sortejos, espectacles 
d'animació, caminades i vendes 
de productes, entre moltes altres 
propostes. 

A Lleida, els alumnes de 
tercer d'ESO de l'institut Joan 
Oró recaptaran fons durant la 
primera quinzena del mes de 
desembre amb la venda de gels 
desinfectants que han fabri
cat a l'assignatura de Física i 
Química. A la biblioteca Sant 

INICIATIVES ENTITATS 

Segrià (20 activitats) 
I Alumnes de centres escolars 
com l'Escola Joc de la Bola de Llei
da confeccionaran decoracions de 
Nadal i les posaran a la venda en 
un mercat vi rtual a través de la 
pàgina web www.migranodeare
na.org. També hi participen l'ins
titut Samuel Gi li i Gaya i Escola La 
Mitjana, entre d'altres. La residèn
cia Sant Sebastià d'Alcarràs, per la 
seua part, vendrà estrelles i arbres 
de Nadal, mentre que l'ajunta
ment de Corbins ha organitzat un 
busca troncs. 

La Noguera (12 activitats) 
I Àger, Artesa de Segre, Bellcaire 
d'Urgell, Balaguer, la Baronia de 
Rialb i Térmens són algunes de les 
localitats que s'han sumat a la ini
ciativa solidària amb la programa
ció d'activitats populars. A la Sen
tiu de Sió, per exemple, a partir de 
divendres s'instal·laran guardioles 
solidàries als comerços locals i el6 
de desembre està previst un bin
go amb lots de productes com a 
premis. 

Bartomeu d'Alpicat, en canvi, 
optaran per un sorteig d'un lot 
de llibres. Així mateix, hi ha en
titats que ja han aportat el seu 
gra de sorra com l'Associació de 
Veïns i Propietaris la Coma de 
la Règola, al municipi d'Ager, 
que a començaments del mes 
de setembre va recaptar més de 
171 euros amb una exposició de 
fotos antigues del poble i una 
xocolatada. 

PRIMERS ACTES ANUNCIATS 

Urgell {4 activitats) 
I Si les restriccions sanitàries ho 
permeten, l'ajuntament de Bell
puig ha programat una tarda de 
balls, jocs i música per al 20 de de
sembre, dia del programa. 

Pallars Jussà {2 activitats) 
I Donatiu de 100 euros de la Pe
nya Barcelonista d'Isona i Conca 
Dellà 

Solsonès (2 activitats) 
I Classes solidàries del Centre 
d'Esquí La Bòfia, de la Coma, i visi
tes teatralitzades el dia 20 de de-

Les Borges va celebrar l'any passat una desfilada i teatre infantil. sembre a Solsona. 

Les Garrigues (9 activitats) 
I El Centre Excursionista de les 
Borges Blanques ha progr.amat 
per al dia 6 de desembre una ac
tivitat que consistirà a netejar els 
marges del Canal d'Urgell. D'altra 
banda, l'ajuntament d'Arbeca hi 
col·laborarà amb la venda de mas
caretes i fundes per a les mascare
tes. De moment, també hi partici
pen la Floresta i el Soleràs. 

Pla d'Urgell {9 activitats) 
I Diverses associacions de Bel lvís 
i els Arcs tenen prevista una rifa 
sol idària que es retransmetrà en 
streaming o físicament. A Linyola, 
l'associació de joves ha organitzat 
un escala en hifi. D'altra banda, 
les entitats de Vilanova de Bell
puig han gravat un vídeo per ani
mar els veïns a col·laborar amb La 
Marató. 

Alt Urgell {3 activitats) 
I Guardioles solidàries elaborades 
per l'Escola Municipal d'Art de la 
Seu d'Urgell. Hi col·laboren també 
Montferrer i Castellbò i Oliana. 

Pallars Sobirà (4 activitats) 
I Botifarrada popular de SkiPa
llars, a Espot, i caminada organit
zada per l'ajuntament de Llavorsí, 
entre d'altres. 

El programa es retransmetrà des de l'hospital Arnau 
• La Marató de TV3, que 
aquest 2020 dedicarà els be
neficis a la lluita contra el co
rona virus, es retransmetrà 
en directe des dels principals 
hospitals catalans, on hi haurà 
sets d'entrevistes a testimonis 
i professionals, actuacions i 
connexions en directe amb 

les activitats que es realitzin. 
L'Arnau de Vilanova de Lleida 
serà un dels centres hospitala
ris que visitarà el programa, 
que s'emetrà el pròxim dia 20 
de desembre. 

A més de l'hospital Vall 
d'Hebron, el Clínic, el Josep 
Trueta de Girona, el Germans 

Trias i Pujol de Badalona, el 
Parc Taulí de Sabadell i el 
Joan XXIII de Tarragona, el 
programa solidari es despla
çarà fins a Igualada, el primer 
territori que va patir l'impacte 
del coronavirus, on se cele
brarà el tradicional partit de 
futbol de La Marató. 

Una marxa solidària a Vielha recapta més 
de 5.000 eu ros per al Banc dels Aliments 
I VIELHA I El Banc dels Aliments 
de la Val d'Aran ha triplicat les 
peticions d'ajuda des que vaco
mençar la pandèmia. Més enllà 
del Gran Recapte, la iniciativa 
solidària que va arrancar di
lluns amb la recaptació de fons 
a les caixes dels supermercats 
i a través de la pàgina web del 
Banc dels Aliments, un veí de 
Vielha, Javi Cavero, va orga
nitzar diumenge una marató 
solidària en benefici d'aques
ta entitat. El jove va recórrer 

durant quatre hores un total 
de 44 quilòmetres pel centre 
de Vielha acompanyat de de
senes de veïns. En total, es van 
vendre més de 1.000 dorsals a 
cinc euros cada un. Els diners es 
destinaran íntegrament al Banc 
dels Aliments de la Val d'Aran, 
que ha passat d'atendre al vol
tant de 40 famílies abans de la 
pandèmia a 170 en l'actualitat. 
El director d'aquesta entitat a 
Lleida, Oriol Berenguer, ja va 
destacar que la crisi sanitària ha 

provocat una aturada "sobtada" 
de l'economia i calculen arribar 
a finals d'any a les 30.000 perso
nes ateses a tota la demarcació. 
Per poder aconseguir el màxim 
de donacions a la campanya del 
Gran Recapte "més necessària", 
animen tota la ciutadania a col
laborar-hi als supermercats i 
als petits comerços que s'han 
afegit a aquesta iniciativa. Els 
interessats també poden fer les 
seues aportacions a la pàgina 
web del Banc. La marató de Vielha es va celebrar diumenge i va vendre 1.000 dorsals. 
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