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~ospitals de Lleida i 8 de Barcelona actuaran 
en xarxa per atendre tots els casos urgents 
Davant la pressió per la Covid, Salut reorganitza el sistema per garantir l'assistència als malalts greus 
per altres patologies li ... u e nu o I-ot operar u 5e cia un pacie1 , I enviara a un altre 
M.MARQUÈS 
I LLEIDA I El CatSalut ha dividit 
el sistema hospitalari català 
en cinc grans clústers territo
rials per coordinar decisions i 
l'atenció urgent a pacients amb 
patologies que no siguin Covid, 
amb l'objectiu que aquesta si
gui equitativa per a qualsevol 
ciutadà i perquè la pressió as
sistencial estigui compartida. 
D'aquesta manera, si un hospi
tal té una situació complicada 
per la Covid, pot derivar certes 
intervencions urgents a altres 
centres del seu clúster que ~o 
estiguin tan sobrecarregats. Es 
una acció similar a quan l'Amau 
estava saturat pel brot al Segrià 
de l'estiu i l' hospital va rebre 
121 pacients menys respecte al 
2019 per la derivació a altres 
centres. 

~==================D=A=D=E=S=D=E=LA=C=O=V=ID=-1=9==================~' I EL VIRUS 

Dels cinc àmbits, un es deno
mina Nord Lleida i el coordina
rà l'hospital Vall d'Hebron. Dins 
d'aquest clúster hi ha tres eixos: 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 
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DATA I RISC DE REBROT I RT''' IN<JDÈNCIA ACUMUlADA VACUNATS PRIMERA I % PCRJTA POSITIVES 
EN 14 DIES DOSI 

• . . • . . • • . . •· 
17/01-23/01 sos S6S 0,96 0,99 531,38 581,17 660 47 6,23 S,91 
10/01-16/01 556 561 1,05 0,90 539,82 624,75 4.797 351 7,43 8,27 

03/01-09/01 590 685 1,28 0,92 472,31 735,18 4.369 1.119 11,08 9,88 

(1 )Taxa de reproducció efectiva del virus Font Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandèmia 

LLEIDA CATALUNYA 

CASOS CASOS } . ,7 
MORTS MORTS 18.925 
VACUNATSill VACUNATSill 18.271 

ESPANYA 

CASOS 02 
MORTS 57.291 
VACUNATSill 173.066 

MÓN 
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MORTS 

(2) 649 segons l'estadística d'AQuAS 
(3)Amb la segona dosi 

Preveuen que la 
soca britànica ja 
primarà al març 
• La soca britànica de la 
Covid podria ser predo-
minant d'aquí "entre cinc 
i sis setmanes", segons el 
secretari de Salut Públi-
ca, Josep Maria Argimon, 
per la qual cosa a mitjans 
de març aquesta variant 
suposaria "més del 50%" 
dels contagis". De mo-
ment, Argimon va con-
firmar que no consta que 
s'hagi detectat cap cas a 
Lleida dels 79 a Catalu-
nya. Per la seua part, el 
cap del Servei de Microbi-
ologia del Vall d'Hebron, 
Tomàs Pumarola, va indi-
car que a partir d'entre el 
10 i el20% dels contagis la 
pujada és "exponencial", 
però que la vacuna seria 
efectiva. També va dir que 
preocupen les variants del 
Brasil i Sud-àfrica. 

Lleida i Alt Pirineu i Aran, Bar
celona Nord i el Vallès Occiden
tal i comprèn una població de 
1.667.188 habitants, 3.118llits 
convencionals i 200 llits d'UCI. 
Els hospitals que treballaran de 
manera coordinada són l'Amau, 
el Santa Maria, NovAliança, 
l'hospital de la Seu, de Tremp, 
l'Espitau Val d'Aran, el Vall 
d'Hebron, Sant Rafael, el Parc 
Taulí de Sabadell, la Mútua de 
Terrassa, l'hospital de Terrassa, 
el Penitenciari-Terrassa, el Sant 
Joan de Déu de Manresa, el Co
marcal de Sant Bernabé a Ber
ga i el de la Cerdanya. La resta 
clústers són Barcelona Dreta 
Litoral i Anoia (coordinat per 
Sant Pau), Nord-Girona (Can 
Ruti), C-17 (amb el Clínic com 
a coordinador) i Sud-Tarragona 
(Bellvitge). 

altres responsables, va explicar 
que aquesta nova organització 
va començar a funcionar a fi
nals de l'any passat, arran de la 
tercera onada. Aquest operatiu 
es mantindrà, almenys, fins que 
acabi la pandèmia i segurament 
també per recuperar activitat 
no-Covid. L'objectiu és mante
nir la dualitat de l'atenció entre 
els pacients Covid i els que te
nen altres patologies; millorar 
l'assistència i l'accessibilitat als 
centres sanitaris, i potenciar la 
coordinació entre els centres 
davant de la pandèmia. 

Baixen els ingressats i també el ritme de contagis 

El director del CatSalut, 
Adrià Comella, juntament amb 

• La regió sanitària de Llei
da tenia ahir onze ingressats 
menys per Covid que el dia 
anterior; amb un total de 186, 
gràcies a les altes hospitalà
ries i a l'evolució favorable 
dels pacients, segons van ex
plicar fonts del departament 
de Salut. De fet, en quaran
ta-vuit hores s'han registrat 
vint ingressats menys. Mal
grat tot, la pressió a les UCI 
segueix sent molt alta, amb 32 

Lleu repunt dels grups i del nombre 
d'estudiants i docents confinats 
E. FARNELL 
I LLEIDA I Els centres educatius de 
Lleida van registrar ahir un lleu 
repunt en el nombre de grups 
aïllats i d'alumnes i docents 
confinats al domicili a causa de 
la Covid-19. El total de grups 
confinats ahir era de 155...d_os 
més que el dia anterior, i 3-:6ò6 
a lumnes i personal educatiu 
estaven en quarantena, la qual 
cosa implica 125 persones més 
que dimarts, segons les xifres 
d'Educació, després que dimarts 
s'hagués invertit la tendència 
a l'alça iniciada després de les 

vacances de Nadal. Així mateix, 
alguns pares de l'institut Cani
gó d'Almacelles van manifestar 
ahir preocupació pel brot de co
rona virus al centre, que ¡:nanté 
sis grups aïllats i 105 alumnes i 
docents en quarantena. 

Les famílies van criticar 
que el centre estigui obert, fet 
amb el qual posa en risc tots 
els alumnes i professors. Unes 
queixes que es van sumar a la 
denúncia del sindicat CGT, que 
reclama que es tanquin els insti
tuts amb més grups aïllats, i va 
destacar que al d'Almacelles el 

35% dels docents està confinat 
o de baixa. Per la seua banda, 
el director dels serveis territori
als d'Educació a Lleida, Carles 
Vega, va assegurar que des del 
departament es prenen totes les 
mesures necessàries i va negar 

ALMACELLES 
L'institut Canigó 
d'Almacelles tenia ahir sis 
grups aïllats, dos menys 
que el dia anterior 

persones en estat crític (una 
menys), mentre 31 segueixen 
semicrítiques amb suport res
piratori entre les plantes dels 
hospitals Arnau de Vilanova 
i Santa Maria. 

De fet, en aquest últim 
centre ja s'pa començat a fer 
més cirurgia que no requereix 
ingrés i a l'Arnau fa dies que 
es van desprogramar opera
cions perquè l'hospital neces
sita anestesistes per atendre 

que el 35 per cent dels docents 
de l'institut d'Almacelles esti
guin confinats. 

Va assegurar que durant els 
últims dies s'ha reduït el nom
bre de grups aïllats (va arribar 
a haver-n'hi 8 i ara n'hi ha 6), 
i també de les persones confi
nades, que ahir eren 105 entre 
alumnes i personal educatiu. 
Així mateix, l'institut d'Alcar
ràs tenia ahir set grups menys 
confinats que el dia anterior, 
onze en total. Per la seua part, 
a les Borges se'n mantenien vuit 
d'aïllats. 

Segons Educació, segueixen 
tancades una escola de Naut 
Aran i dos guarderies de Mi
ralcamp i Sant Llorenç de Mo
runys. El col·legi de Tornabous 
va reobrir parcialment ahir i 
dimarts. 

malalts crítics i semicrítics. 
A la regió sanitària del Piri
neu, hi ha un ingressat més, 
amb 14. 

D'altra banda, Salut va con
firmar 171 casos més al pla, 
on la velocitat de contagi (Rt) 
va baixar a un 0,96 i el risc 
de rebrot va pujar sis punts, 
amb 505. Al Pirineu es van 
registrar 28 contagis, l'Rt va 
baixar a 0,99 i el risc de rebrot 
8 punts, amb 565. 

LA DADA 

GRUPS 

~s el total dels que estan confi
nats als centres educatius de les 
comarques de Lleida, dos més 
que el dia anterior. 

PERSONES 

Alumnes i professionals educa
tius que ahir estaven en qua
rantena als seus domicilis al ser 
positius o contacte directe. 
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OMAD ¡QUES Alcoletge renova el centre i tindrà un L'ACA dona llum verda al projecte del 
~ pàrquing per a camions. geriàtric a Masia Salat. 
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AGRICULTURA NÚNCIA 

Grà sj·egs reclamen vetar macroparcs 
solars en les seues àrees d'implantació 
Segarra-Garrigues, Segrià Sud i Garrigues Sud denuncien que els projectes ja han paralitzat inversions 
agràries I D s ·s one e p e ~ e sol ag co a n n de ca sa 4 ba e 

H.CULLER~/REDACCIÓ 
I MAIALS I Almenys tres grans sis
temes de reg de Lleida (Segar
ra-Garrigues, Garrigues Sud 
i Segrià Sud, que superen les 
80.000 hectàrees agrícoles de 
regadiu existent o planificat)· 
reclamen a la Generalitat que 
veti la implantació de macro
parcs solars a les seues zones 
d'influència i han demanat que 
siguin considerats part afectada 
en la tramitació dels projectes, 
tant solars com de parcs eòlics. 
El president del Segarra-Gar
rigues, Josep Maria Jové, va 
explicar ahir que propietaris 
d'unes trenta hectàrees del 
regadiu han fet consultes per 
donar-se de baixa davant de 
l'oferta d'empreses que impulsa 
plantes solars a la zona i té por 
que s'estiguin frenant adhesions 
al regadiu. 

Al Garrigues Sud, que presi
deix Javier Pelegrí, han cons
tatat que "en dos setmanes han 
aparegut projectes per implan
tar cinc-centes hectàrees de 
plaques solars en nou parcs". 
Al Segrià Sud, la principal afec
tació és de parcs eòlics i actual
ment "hi ha 117 aerogeneradors 
previstos en deu parcs", va as
senyalar el seu president, Joan 
Sabaté. 

El decret llei d'Emergència 
Climàtica de la Generalitat es
ta~!eix que els projectes solars 
no poden afectar àmbits de nous 
regadius o de transformació dels 
existents així com terrenys de 
"valor agrològic alt o d'interès 
agrari elevat". Tanmateix, ac
tualment nombrosos projectes 
han passat un primer filtre en la 
ponència d'Energies Renovables 
de la Generalitat. Els regants, 
avalats també per }!associació 
catalana Acatcor, que represen
ta el 70% de la superfície de reg 
de Catalunya, denuncien que 
aquests projectes ja paralitzen 
inversions agràries actualment 
i que si tiren endavant implica
rien "malversar fons públics" 
per les grans inversions públi
ques que han implicat els rega
dius . Actualment, a Lleida hi 
ha projectes per desplegar 331 
molins i 2.300 hectàrees de pla
ques solars. 

Els regants denuncien també 
que la recerca de finques per 
part de les empreses d'energies 
renovables distorsiona els preus 
de venda i lloguer de sòl agrari. 
"No anem contra l'energia re
novable, al contrari, però sí en 
contra que sigui una colonitza
ció", van dir. 

Josep Maria Jové, Javier Pelegrí i Joan Sabaté ahir a la seu del Segrià Sud a Maials. 

Tremosa afirma 
a Tàrrega que les 
zepes es poden 
traslladar 
• El conseller d'Empresa, 
Ramon Tremosa, va propo
sar ahir "gestionar les zones 
d'especial protecció.de les aus 
(zepes) des de criteris dinà
mics i de necessitat" per ac
celerar el regadiu del canal 
Segarra-Garrigues. Tremosa 
va recordar que la Comissió 
Europea va dir el2010: "Si es
tudis ornitològics demostren 
que les aus estepàries convi
uen amb el regadiu, les zepes 
es podran revisar a la baixa." 
Va afegir que "significa que 
no és incompatible perquè la 
fauna també és dinàmica, és 
adaptativa, per tant, una ze
pa no se l'ha d'entendre des 
d'una visió rígida, una zepa 
es pot posar i es pot treure." 

PROJECTES 

El conseller Tremosa va visitar la seu d'ASG, a Tàrrega. 

En aquest sentit, va posar com 
a exemple els plans d'Aena 
d'allargar la tercera pista de 
l'aeroport del Prat que passen 
per traslladar dos zepes. En 
un altre ordre, el conseller va 
valorar positivament la pròr-

roga dels ERTO encara que 
"s'hauria pogut fer abans". 
"El Govern espanyol ha cre
at una gran incertesa de futur 
en termes econòmics i jurí
dics, sempre a última hora", 
va criticar. 

H.C. 

Costers del Segre 
i la Ruta del Vi, 
en contra dels 
projectes massius 
• La DO Costers del Se
gre i la Ruta del Vi s'han 
unit també per denunci
ar l'arribada de projectes 
"massificats" de plantes 
solars i parcs eòlics al pla 
de Lleida. Les dos entitats 
reuneixen uns quaranta 
cellers i seixanta enti
tats públiques i privades, 
respectivament. 

Defen sen la trans i
ció "energètica cap a les_ 
energies renovables" i en 
aquest sentit demanen a 
les administracions "un 
model de planificació res
ponsable, amb una visió 
global del territori que 
respecti el valor paisat
gístic i mediambiental i 
que valori les activitats 
lligades al territori". La 
concentració de parcs, 
van afegir, perjudica les 
explotacions agràries i les 
empreses del territori. 

UP adverteix que 
es Jldesmantellarà" 
el sector agrari per 
produir energia 
• El coordinador terri
torial d'Unió de Pagesos 
al pla de Lleida, Josep 
Sellart, va criticar ahir 
que "el que pot semblar 
una aposta per les ener
gies renovables" com és 
l'elevat nombre de pro
jectes de plantes solars i 
parcs eòlics a Lleida im
plicaria "desmantellar" 
el sector agrícola lleidatà 
i, per extensió, el català, 
ja que la majoria se situen 
en sòl agrari, per produir 
energia. Va remarcar que 
"Catalunya està a la cua 
de superfície cultivable 
per habitant" i va dema
nar que abans d'utilitzar 
sòl agrari per a aquests 
projectes es prioritzin al
tres superfícies. També va 
reclamar parcs més plani
ficats, de menors dimen
sions i participats per la 
gent del territori. 

I 

I I 
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PLE 

Mollerussa aprova 
els pressupostos, 
de 15,3 milions 

\L; 
I MOLLERUSSA I El ple de l'ajun
tamen.t de Mollerussa va 
aprovat ahir er pressupost 
del 2021, que asêendeix a 
15,3 mihons d'~uros , amb 
els vots a favor de l'equip 
de govern (PDeCAT-Junts) 
i el PSC, i en contra del PP i 
ERC. Té prevista una inver
sió d'ui¡;¡. milió d'euros, amb 
obres com l'adequació de la 
piscina coberta, i la creació 
de l'Institut d'Emprenedors 
i Innovació. 

SERVEIS 

La Pobla de Segur 
farà dos pistes de 
pàdel municipals 
I LA POBLA DE SEGUR I L'ajunta
ment de la Pobla de Segur ha 
donat llum verda al projecte 
per construir dos pistes de 
pàdel a la zona esportiva que 
hi ha el camp Cruyff Court 
i on es construirà un altre 
camp de futbol. El consisto
ri preveu licitar el projecte 
ben aviat i compta amb un 
pressupost de 76.000 euros. 
La instaHació es gestionarà 
des del consistori. 

AJUTS 

Montgai demana a 
I'ACA 30.000 euros 
per netejar el riu Sió 
I MONTGAI I L'ajuntament de 
Montgai ha sol·licitat a 1'ACA 
una ajuda de 30.000 euros 
per netejar el curs del tram 
urbà del riu Sió, que acumula 

- molt fang. Així l'hi va sol·lici
tar l'alcalde, Jaume Gilabert, 
al director de l'ACA, Lluís 
Ridao, durant una visita al 
municipi després de les obres 
de recuperació del passeig 
del riu afectat pel temporal 
Gloria. 

SERVEIS 

Servei de préstec 
de llibres a domicili 
a Alcarràs 
I ALCARRÀS I La biblioteca públi
ca Joaquim Montoy d'Alcar
ràs ofereix un servei de prés
tec de llibres a domicili a tots 
els usuaris que estiguin en 

• quarantena per la pandèmia I
a totes aquelles persones ma
laltes o que tinguin limitada 
la mobilitat. La biblioteca 
està tancada per la pandè
mia i només ofereix servei de 
préstec a través d'una bústia 
i per telèfon. 

.... 

PATRIMONI CONSOLIDACIÓ 

SEGRE I 
Dijous, 28 de gener del2021 

Castelló de Farfanya consolida la 
Torre Morisca per evitar el col·lapse 
L'objectiu és conservar la fortificació i preservar les restes que encara perduren 
del conjunt del castell li Treballs a queològtcs per saber més sobre el seu origen 

Els tècnics i arqueòlegs, en una visita ahir a les obres. 

E.FARNELL 
I CASTELLÚ DE FARFANYA I Castelló de 
Farfanya ha iniciat les obres de 
consolidació urgent de la Tor
re Morisca, que forma part del 
conjunt monumental del cas
tell d'època andalusina i que 
el temporal Gloria va danyar 
greument l'any passat. Aquests 
treballs, que compten amb un 
pressupost de 39.230 eu ros, es
tan finançats per la Diputació 
(25 per cent), el consistori (25 
per cent) i amb fons Feder (50 
per cent), i s'inclouen al projecte 
Paisatges de Ponent. 

L'actuació se centrarà en la 
consolidació de la coberta i de 
tota la fortificació, així com 
dels revestiments. L'objectiu 

FAUNA EQUIPAMENTS 

de Ja intervenció és conservar 
les restes que encara perduren, 
de tal manera que se'n pugui 
ampliar l'estudi i s'extregui no
va informació sobre el conjunt 
monumental. 

En paraHel, es porten a ter
me actuacions arqueològiques 
ja que el conjunt està catalogat 
com a Bé Cultural d'Interès Na
cional. Durant els pròxims dos 
mesos, es consolidarà la part 
superior de la torre per evitar 
que caigui i que hi entri aigua. 
S'eliminaran els revestiments i 
les obertures originals es pro
tegiran amb una porta d'accés 
i vidres fixos que permetin l'en
trada de llum en futures fases 
posteriors de consolidació. 

Olga Ferrer, a les instal-lacions del centre equí de Bellver. 

Bellver estrenarà a la tardor el 
centre de recuperació equina 
I BELLVER DE CERDANYA I Bellver de 
Cerdanya estrenarà la pròxima 
tardor el centre de rehabilita
ció ïrepòs de cavalls de com
petició que estiguin lesionats, 
tinguin alguna malaltia o bé 
hagin entrat en edat d'inac
tivitat. El projecte, que ja va 

avançar SEGRE, tindrà capaci
tat per acollir deu animals i la 
impulsora de la iniciativa, Olga 
Ferrer, compta amb un acord 
amb l'Hospital Veterinari de 
la UAB per acollir-hi animals 
operats. Preveu una inversió 
de 300.000 euros. 

Les bastides cobreixen per complet tot l'exterior de la torre. 

MUNICIPIS PLENS 

Vielha demana mesures 
• 

específiques en territoris de 
muntanya contra la Covid 
I VIELHA I El ple de Vi el ha va 
aprovar ahir per unanimitat la 
moció per demanar a la Gene
ralitat que s'apliquin mesures 
específiques per afrontar la 
crisi sanitària de la Covid-19 
als territoris de muntanya. La 
moció se suma a la reclama
ció d'altres ajuntaments del Pi
rineu i tots els consells perquè 
es tingui en compte la singula
ritat de les zones rurals en el 
moment de prendre qualse
vol decisió sobre mesures que 
s'han adoptar en la contenció 
dê la pandèmia. El t~xt dema
na a la Generalitat que ateses 
les necessitats i l'especificitat 
del Pirineu, que no tenen res 
a veure amb les que hi ha en 
altres zones de Catalunya, els 
seus representants haurien de 
tenir veu pròpia a la presa de 

decisions en relació amb la 
pandèmia. 

Per la seua banda, el ple 
també va donar llum verda 
amb els vots a favor d'Unitat 
d'Aran i Convergència Ara
nesa al pla director d'eficièn-

PLA ENERGÈTIC 

El ple va aprovar el canvi 
de l'enllumenat de tot el 
municipi per estalviar i 
guanyar eficiència 

cia energètica en l'enllumenat 
del municipi. L'objectiu és ins
tal·lar sistemes d'iHuminació 
amb led i aconseguir un estalvi 
econòmic i energètic a tots els 
pobles del municipi. 
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