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Situació a 8/2/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l~t Pirineu i Aran 

Lleida Eirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

111 17 28.354 4.959 407 542 136 

El risc de rebrot cau a tates 
les comarques del pla de 
Lleida excepte a la Segarra 
Ponent suma 77 casos i I'Rt -de la plana és inferior 
a la mitjana catalana per primer copen vint dies 
La demarcació de Lleida 
suma 77 nous casos de 
Covid (58 a la regió sanitaria 
de Lleida i 19 a I'Ait Pirineu), 
pero cap nova defunció el 
darrer dia. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

A la regió sanitaria de Lleida hi 
• .ha acumulats 27.450 casos con

firmats per PCR/TA, 58 més. Són 
28.354 si es tenen en compte ta
tes les proves (58 casos més). No
hi ha hagut cap alt(a defunció. 

Pel que fa al risc de rebrot, bai
xa 33 punts, fins a 407. Se situa 
bastant per sota del registre de 
la setmana anterior, que era de 
569. La velocitat de propagació 
baixa set centesimes, fins a 0,83, 
per sota de la mitjana catalana 
per primera vegada en els dar
rers vint dies. La setmana del 23 
al 29 de gener era d'1,04. La taxa 
de confirmats per PCR/TA esta en 
210 per cada 100.000 habitants, i 
la incidencia a 14 dies és de 488, 
pels 553 de l'interval anterior. El 
6,73% de les proves que es fan 
donen positiu. 

Les persones ingressades ame.. 
Covid-19 als diferents hospitals 
públics i privats de la regió sani
taria Lleida van pujar ahir a 182, 
t res més que dilluns. Segons da
des de Salut, les UCI continuen 
amb una lenta davallada de pa
cients greus i se situen en 28, un 
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menys que dilluns. Per centres, 
a !'Hospital Arnau de Vilanova hi 
ha 97 hospitalitzats, deis quals 
77 a planta i 20 a I'UCI; a !'Hos
pital Santa Maria hi ha 11 hos
pitalitzats, deis q~ls S a planta i 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 30/1 al 5/2) 

Font: Departament de Salut 

6 crítics; als centres privats hi ha 
65 hospitalitzats, deis quals 63 a 
planta i 2 a I'UCI; i a I'Hotel Salut 
Nastasi hi ha 9 hospitalitzats. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i I'Aran acumula 4.731 casos 

confirmats per PCR o TA des de 
l'inici de la pandemia, 19 més, i 
4.959 sumant totes les proves (19 
casos més). Tampoc no s'ha noti
ficat cap nova defunció . 

El risc de rebrot puja 40 punts, 
fins a 308, mentre que la setmana 
anterior era de 474. 

L'Rt puja més d'una decima, 
fins a 0,77. En l'interval anterior 
estava en 0,86. La taxa de confir
mats per PCR és de 160 per cada 
100.000 habitants. La incidencia 
acumulada a 14 dies és de 414, 
pels 568 de l'interval anterior. El 
5,14% de les proves que es fan 
donen positiu. 

A la regió hi ha 17 pacients in
gressats, els mateixos que en !'an-
terior balan!;. 

PER COMARQUES 

El risc de rebrot baixa en les 
darreres hores a totes les comar
ques de la plana de Lleida a ex
cepció de la Segarra, que passa 
de 312 a 384 punts. Al Pirineu, en 
canvi, es dona una fluctuació més 
gran, ja que baixa als dos Pallars 
i a I'Aita Ribagor!;a, pero puja a 
I'Aran i el Solsones, que superen 
de nou els 1.000 punts, i també a 
I'Ait Urgell i la Cerdanya, que tor
na a ser zona vermella. 

Els indicadors 
i els ingressats 
baixen de nou a 
Catalunya, que 
notifica 89 morts 
La velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, con
tinua a la baixa i esta ara en 
0,84, dues centesimes menys 
que fa 24 hores, segons el da
rrer balan~ de Salut. El risc de 
rebrot també ha disminüit, en 
concret 27 punts, i se situa ara 
en 378. En paral·lel, la inciden
cia a 14 di es també disminueix, 
i passa de 483,91 a 466,42. 

S'han declarat 1.850 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 487.096 
(524.723 amb totes les proves). 
El 5,82% deis tests de la da
rrera setmana han donat posi
tiu. S'ha informat de 89 noves 
morts i el total és de 19.885. 
Hi ha 2.528 pacients ingres
sats amb Covid-19 als hospi
tals, 107 menys, i 688 a I'UCI, 
sis menys que fa 24 hores. Els 
vacunats amb la primera dosi 
són 197.728 (+1.191) i 130.968 
amb la segona (+3.921). 

El risc de rebrot era de 536 
entre el 23 i el 29 de gener i 
baixa a 378 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, en les últimes 
24 hores baixa a 0,84, per so
ta del valor de la setmana an
terior, quan estava en 0,94. La 
incidencia a 14 dies és de 466 
entre el 30 de gener i el S de 
febrer, per sota deis 591 de 
l'interval anterior (23-29 de ge
ner). 

Diversos sindicats 
criden a la vaga els 
professionals de la 
salut ellO de mar~ 

Diversos sindicats han convo
cat una vaga dirigida a tots els 
professionals de la salut, aten
ció domiciliaria i residencies pel 
dimecres 10 de mar~ davant de 
la "situació límit" que pateixen. 
Els convocants són els que for
men en l'actualitat la Mesa Sin
dical de Sanitat de Catalunya: 
USOC, lnfermeres de Catalun
ya, CATAC-CTS-IAC, CGT, COS 
i PSI Lluitem. Aquestes orga
nitzacions insten els sindicats 
majoritaris a sumar-se a la ini
ciativa. També han anunciat 
aturades els dilluns a partir del 
15 de mar~ de 2 hores en tots 
els torns laborals (de 4 ha 6 h; 
de 8 h a 10 h i de 18 h a 20 h). 
Els sindicats alerten que el Co
vid-19 ha convertit una situació 
"precaria" en "crítica". 
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Naturgy 
subministrara 
hidro gen ·al 
tren de la · 
Pobla de Segur 
Naturgy ha anuncíat aquest di
marts la construcció de les se
ves quatre prímeres estacions 
de submínistraments d'hídro
gen renovable a Catalunya. La 
companyía construira una esta
ció a les instal·lacions de Mer
cabarna, una per subministrar 
la línia de ferrocarril Lleída-La 
Pobla í dues més al Port de Ta
rragona, destinades al submí
nístrament de transportistes, 
índústríes i hotels de la zona. 
A Catalunya, les estacions de 
submínístrament també fun
cionaran com a instaHacíons 
productores d'hídrogen. 

Les comunitats de regants 
valen una regulació que eviti 
les plaques solars als regaclius 
Alarten que la perdua de terreny conreable 
empobrira les comarques més despoblades 

Nova campanya 
per promocionar la 
gastronomia de 
la Vald~ran 

El Conselh Generau d'Aran ha 
iniciat la campanya "Sabors 
d'Aran", per a promocionar la 
gastronomía del terrítori a tra
vés deis seus restaurants, do
nant a coneíxer aíxí els plats 
i productes típícs de la Val 
d'Aran. Cada setmana es publi
cara un vídeo díferent a les xar
xes on un restaurant de la Val 
explicara com preparar un plat 
típic de !'Aran. 

lleida 
GENÍS CASANOVA$ 

L'Associació Catalana de Comuni
tats de Regants (ACATOR) va pu
blicar ahir un comunicat, signat 
pel seu president Amadeu Ros, 
on manífesta la seva "preocupa
ció" davant els nous projectes de 
plantes fotovoltaiques i eoliques 
que estan sorgint arreu del terri
tori i que sovint ocupen terres de 
con re u on ja s'hi ha instaHat el re
gadiu. Segons Amadeu Ros, no té 
sentit que s'inverteixin recursos 
en implantar el regadiu perque 
després aquests terrenys acabin 
sent utilitzats ter fins no agríco
les: "El territori és suficientment 
gran com per no ocupar conreus 
de regadiu", per aixo demanen 
que, un cop s'acabi la campanya 
electora, el nou Govern estudi"i 
crear una legislació específica per 
regular-ho, ja que des de ACATOR 
"no este m en contra de la implan
tació de les energies renovables, 
sinó que creiem que s'ha de bus
car l'equilibri", de fet Ros reconeix 
que "per promoure la modernit- . 

El programa Esport Blanc 
comen~a al Pirineu amb 
l. 700 alumnes i 44 escoles 
El programa Esport Blanc Esco-
lar (EBE) de promoció deis es
ports d'hívern a l'alumnat de 3r i 
4t de primaria ha iniciat un nou 
curs. Enguany, l'activitat arriba 
a la vuitena edició consecutiva 
amb la participació de prop de 
1.700 alumnes de 44 escoles 
públiques i concertades de les 
comarques pirinenques. Dilluns, • 
alumnes de I'Ait Urgell, Cer-

La iniciativa 
vol promoure 

els esports 
d'hivern 

danya i Bergueda ja van ter les maria de 44 centres educatius. 
"f'rimeres sessions i ahir ho han -L'EBE es podra dur a terme un 
fet diverses escoles del Ripolles cop s'han permes els despla~a-
i del Pallars Jussa, mentre que ments fora de la comarca mo-
en els propers dies s'hi aniran in- tivats per al desenvolupament 
corporant la resta de centres pi- d'activitats docents, sempre que 
rinencs. En el conjunt del Pirineu no impliquin pernoctació i es ga-
catala, el programa beneficiara ranteixin els grups estables de 
1.696 alumnes de 3r i 4t de pri- convivencia. 

terra", tot i que també va reco
neixer que "aquestes empreses 
ofereixen arrendaments molt alts 
i és comprensible que sigui atrac
tiu pel país". Segons va explicar 
Jové,.ja hi ha un projecte d'aquest 
tipus aprovat en terrenys regats 
pel Segarra-Garrigues i, de mo
ment, la resta estan aturats per 
part del Departament d'Agricul
tura, el qual esta estudiant la vi
abilitat de cada cas. Segons Jové, 
"no té sentit que la Generalitat 
inverteixi 800-milions d'euros en 
un canal i després cedeixi els ter
renys a finalitats no agrícoles". 

FOTO: ACN 1 Creuen que s'esta produint una inflació del preu de la terra 

En aquest mateix sentit, L'ADF 
(Agrupació de defensa forestal) 
Bellagrabo, constituida pels Ajun
taments i pels propietaris de fin
ques deis termes municipals de 
Bellaguarda, Granadella i Bovera, 
també va alertar ahir que aquest 
tipus de projectes d'energies re
novables "han provocat una in
flació desmesurada en el preu de 
compra i lloguer de les finques 
agrícoles a les comarques on han 
concentrat els projectes". 

zació de canals com el d'Urgell 
necessitarem l'energia solar, pero 
només amb algunes plaques, no 
amb superficies de 1.000 hecta
rees". 

El president de la comunitat 
de regants del canal Segarra-Gar
rigues, Josep Maria Jové, també 
va alertar deis perills de perdre 

VolemFeina . ' segutra 
regulant el 
transit escolar 
de Solsona 
L'Ajuntament de Solsona i la Fun
dació Volem Feina han renovat 
el conveni per regular el transita 
les escoles amb agents cívics. La 
Fundació té contractades algunes 
persones que, una vegada han re
but una formació teorica i practi
ca específica per part de la Policía 
Local, exerceixen d'agents cívics 
per regular el transit a les entra
des i sortides escoles de primaria 
de Solsona. L'Ajuntament i l'en
titat han renovat el conveni fins 
al 2022, indos, per donar conti
nu'itat als acords sobre la figura 
del'agent cívic, creada el 2014. 

terreny conreable davant la im
plantació deis pares fotovoltaics: 
"Una infraestructura d'aquest ti
pus només genera riquesa pels 
arrendataris i fa que el territori 
s'empobreixi, ja que no crea !loes 
de treball, trenca la roda de !'eco
nomía deis pobles i no fa que els 
joves es quedin per treballar la 

FOTO: A.R./ L'equipament vol potenciar l'exercici físic de la població 

L' Ajuntament de Rosselló 
instal·la un pare biosaludable 
L'Ajuntament de Rosselló ha ins
tal·lat un pare biosaludable al 
carrer Secla del Cap, que substi
tueix el circuit antic que estava 
obsolet i en desús. Amb aquesta 

actuació, que ha tingut un cost 
de 14.806 euros, des del con
sistori es vol potenciar l'exercici 
fisic i ·els habits saludables de la 
població. 
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