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4 I ÉS NOTÍCIA 

Salut només veu possibles mínims 
canvis en les actuals restriccions 
La cap d'Epidemiologia del Vall d'Hebron diu que ccno podem salvar la Setmana 
Santa" 11-L Rt ja supera l'I a Lleida i Salut notifica dos defuncions més 

S.E./AGÈNCIES 
I LLEIDA I La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va apuntar ahir 
a petites modificacions en les 
restriccions que avui decidirà 
el Procicat, però va descartar 
una gran desescalada. "No po
dem parlar d'una reobertura 
gaire pronunciada, sinó d'arre
glar certs aspectes que podrien, 
sense deixar de controlar l'epi
dèmia, donar una mica d'aire a 
sectors", va indicar, en la línia 
del que va avançar el secretari 
de Salut Pública, Josep Maria 
Argimon. "Ens hem de moure 
amb molta prudència, estem en 
setmanes clau", va remarcar, i 
va recordar que avui es com
pleix un any de la detecció del 
primer cas de Covid-19 aCata
lunya. Va dir que l'estancament 
de la situació epidemiològica 
no es pot atribuir "ni al14-F ni 
a cap causa concreta", encara 
que va citar la incidència de les 
noves variants del virus. Per la 
seua part, la responsable de Me
dicina Preventiva i Epidemiolo
gia de l'Hospital Vall d'Hebron, 
Magda Campins, va instar a no 
relaxar les mesures i va asse
gurar que "no podem salvar la 
Setmana Santa com vam salvar 
el Nadal, perquè ja hem vist el 
preu que hem pagat". 

La velocitat de contagi oRt a 
la regió sanitària del pla ja su
pera de nou 1'1 (1,02) i a l'Alt 
Pirineu i Aran ascendeix fins a 
un índex d'1,35, el més elevat de 
Catalunya. També lidera el risc 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 
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INCIDÈNCIA ACUMULADA VACUNATS PRIMERA % PCRITA POSITIVES 
EN 14 DIES DOSI 

llEIDA PIRINEU 

280,30 402,81 
354,48 338,60 
483,14 399,89 

LLEIDA PIRINEU 

3.560 487 
3.200 502 
369 43 

6,67 7,99 
4,52 4,41 

6,52 5,05 
Font Departament de Salut 

(2) 716 segons l'estadística d'AQuAS 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MON 

CASOS 

MORTS 

IMMUNITZATS 

de rebrot de totes les regions 
sanitàries, amb 546 punts. A 
la de Lleida és de 286. El nom
bre de positius acumulats és de 
34.789, la qual cosa representa 
74 més que l'últim balanç, i Sa-

CASOS _.) .644 CASOS 11 116,627 
MORTS 68.468 MORTS 2.485.601 
IMMUNITZATS 1.221.183 IMMUNITZATS 43.637.705 

lut va notificar dos defuncions, 
de manera que el total és de 710. 

L'altra cara de la moneda són 
els hospitalitzats per Covid, que 
segueixen baixant fins als 149, 
quatre menys, encara que les 

UCI continuen amb 17. A l'Ar
nau de Vilanova hi ha 64 paci
ents ingressats (11 crítics), deu 
al Santa Maria (2), 64 en centres 
privats (2) i cinc són a l'Hotel 
Nastasi. 
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Els rectors insten 
a vacunar ja 
docents i 
investigadors 
També el personal 
d'administració 

I LLEIDA I La Conferència de 
Rectors de les Universitats 
Espanyoles (CRUE), que 
agrupa els rectors de les 
universitats, sol· licita al Go
vern central que inclogui els 
docents i investigadors i el 
personal d'administració i 
serveis entre els grups prio
ritaris a la campanya de va
cunació davant la Covid-19. 
L'estratègia del ministeri 
de Sanitat no té en compte 
aquest col-lectiu entre els 
grups de població que rebran 
la vacuna en aquests primers 
mesos de l'any. Conside
ra que no és rellevant per
què aquests centres poden 
oferir formació online, però 
la CRUE replica que el sis
tema més estès és l'híbrid, 
per la qual cosa els professors 
que fan classe a l'aula estan 
exposats al virus igual que 
qualsevol treballador en un 
espai tancat. 

Balanç de la Covid en escoles 
D'altra banda, a les comar

ques de Lleida hi ha 67 clas
ses confinades, una menys, 
i 1.158 estudiants i docents 
en quarantena, segons Edu
cació. El departament ja re
gistra com a tancada per Co
vid la llar d'infants Tic Tac 
de Lleida, com va avançar 
aquest diari. En canvi, en
cara no hi apareix l'escola 
bressol de Benavent de Se
grià. L'escola Mare de Déu de 
Talló de Bellver de Cerdanya 
segueix amb sis grups aïllats. 

El geriàtric de Tremp, intervingut 
mentre dura la investigació 

Un dels parcs infantils de Tàrrega que ahir van reobrir. 

Tàrrega reobre equipaments 
culturals i parcs infantils 
REDACCIÓ 
I TÀRREGA I Tàrrega va aixecar 
ahir les restriccions sanitàries 
especials que va decretar el 5 
de febrer davant de la millora 
de les dades epidemiològiques. 
Es van reobrir els equipaments 
culturals i esportius, a més dels 

--parcs infantils. Bellpuig preveu 
reobrir demà els equipaments 
després d'estar gairebé dos me
sos tancats com a mesura de 
prevenció, mentre la Fuliola 
ha obert parcs infantils i manté 
tancats equipaments esportius 
i culturals. 

Inspecció en curs de la Generalitat a l'apreciar irregularitats 
R.R. 
1 LLEIDA I La residència de Tremp 
seguirà intervinguda mentre el 
departament d'Afers Socials 
la investiga després del brot 
de Covid-19 que va comportar 
la mort de 61 residents. Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida 
mantindrà la gestió per encàr
rec de la Generalitat almenys 
fins que acabi la inspecció que 
porta a terme la conselleria, i 
podria prolongar-se més enllà 
si els inspectors corroboren els 
indicis que apunten a "irregu
laritats greus" per part dels 
responsables del centre. 

Així ho van explicar ahir 
fonts de la conselleria, que van 
indicar que no poden avançar 
per ara dates per al final de la 
intervenció d'aquesta residèn
cia. Van recalcar que és dife-

rent a altres que la Generalitat 
ha dut a terme en centres de 
Lleida. En gairebé tots, Salut 
va assumir la gestió al cons
tatar que els responsables no 
podien afrontar per si sols un 
brot incontrolat, i els la va tor
nar un cop superat. En canvi, 

SENSE DATA 

Afers Socials no posa 
data per ara per concloure 
la intervenció de la 
residència de Tremp 

fa setmanes que el geriàtric del 
Jussà està lliure de Covid i la 
intervenció de la Generalitat, 
iniciada el mes de novembre 
passat, ja no es deu a motius 

sanitaris, sinó a la inspecció del 
departament d'Afers Socials. 
Fonts d'aquesta conselleria van 
puntualitzar que no han comu
nicat a la Fundació Fiella que 
recuperi la gestió del centre a 
finals d'aquest mes. L'entitat 
va expressar aquest desig en 
una carta enviada a les famílies 
dels residents (vegeu SEGRE 
del19 de febrer). 

Expedient 
Val a recordar que la inspec

ció d'Afers Socials arriba des
prés que la Generalitat anun
ciés l'obertura d'un expedient 
davant de la sospita d'incom
pliments greus de les normes i 
protocols per frenar contagis 
a la residència de Tremp. Així 
mateix, la Fiscalia de Lleida ha 
obert diligències. 
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INFORME CONSUM DOMÈSTIC 
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El. preu de l'aigua a Lleida puja un 63 per cent 
en de~ anys i el de la Segarra és el més car 
Un informe de l'ACA situa el valor el2020 en 1,848 euros el metre cúbic, davant dels 2,415 de mitjana a 
Catalunya li Ara 1 la factura més barata, l'unica per sota encara de l'euro per metre cúbic 

H.C. 
I LLEIDA 1 L'aigua per a consum 
domèstic va costar l'any passat 
de mitjana als lleidatans 1,848 
euros per cada metre cúbic en
front dels 1,131 euros del2010, 
xifra que suposa que s'ha enca
rit un 63,4 per cent en l'última 
dècada. Són dades de l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA) so
bre el preu mitjà domèstic de 
la factura de l'aigua per a un 
consum de 12 metres cúbics 
al mes, IVA inclòs. Informes 
anteriors situen aquesta xifra 
en una evolució a l'alça: 1,132 
euros l'any 2011 i 1,814 euros 
el2017. 

Malgrat tot, el preu de l'ai
gua de boca a Lleida se situa 
un 30% per sota de la mitja
na catalana (2,415 euros/me
tre cúbic) i és més barat que a 

USOS INDUSTRIALS 

L'aigua per a usos 
industrials és més barata 
a Lleida que a la resta de 
províncies catalanes 

Obres de construcció de la depuradora a Torre-serona ahir. 

LES CLAUS 

Preu mitjà de l'aigua 
I A Catalunya es va situar l'any 
passat en 2,415 eu ros per metre 
cúbic d'aigua i a Lleida, en els 
1,848 eu ros. Es calcula per a un 
consum mitjà de 12 metres cú
bics al mes i inclou el subminis
trament, el cànon de l'aigua i el 
de clavegueram. 

Preus per comarques 
I A Lleida la comarca amb l'ai
gua més cara és la Segarra 
(2,486 euros/metre cúbic) i la 
segueixen el Segrià (2,005); 
les Garrigues (1,993); l'Urgell 
(1,776); el Solsonès (1 ,729); la 
Noguera (1,494); el Pla d'Urgell 
(1,560); l'Alt Urgell (1,367); el 
Jussà (1,246); el Pallars Sobirà 
(1,130); l'Alta Ribagorça (1,031) i 
Aran (0,946 euros/m3). 

Impacte sobre la renda 
I A la Segarra i les Garrigues, el 
pes de la factura de l'aigua so
bre el pressupost familiar és su
perior a la mitjana catalana. 

Barcelona (2,615) i Tarragona 
(1,980), encara que més car que 
a Girona (1,765 euros). 

usos industrials sí que és a Llei
da la més barata de Catalunya. 
Costa entre 0,855 i 1,111 euros 
el metre cúbic, segons els con
sums, mentre que a la resta de 
províncies el mínim és 0,912 
(Girona) i el màxim, 2,222 a 
Barcelona. El preu del metre 
cúbic d'aigua industrial a Ca
talunya se situa entre els 1,492 
i els 2,046 euros. 

Vuitanta operaris a la depuradora de Torre-serona 
Per comarques, la Segarra és 

la que té el preu més car a Llei
da de mitjana (2,486) i Aran, 
la més barata. De fet, la Val és 
l'únic territori lleidatà en el 
qual el preu mitjà se situa per 
sota de l'euro per metre cúbic 

j0,946). La Segarra és també 
la comarca catalana en què la 
factura de l'aigua és més ca
ra en relació amb la renda per 
habitant. La segueixen el Baix 
Penedès, l'Anoia,- el Garraf i el 
Barcelonès. 

Segons assenyala el mateix 
estudi de l'ACA, l'aigua per a 

MEDI AMBIENT RESIDUS 

La factura de l'aigua s'ha 
adaptat també a la crisi per la 
pandèmia, amb ampliacions 
del cànon social o facilitats per 
al pagament del rebut, a més 
d'una reducció del cànon de 
l'aigua en un SO per cent du
rant dos mesos. 

• Vuitanta persones treballen 
actualment en la construcció 
de la depuradora de Torrefar
rera i Torre-serona, segons 
l'alcalde de l'última, Agustí 
Jiménez. Aquest equipament, 
que promou l'Agència Cata
lana de l'Aigua, té un cost de 
més de sis milions d'euros i 
estarà enllestit al maig, de ma
nera que després d'un mes en 
prova podria entrar en servei 
al juny. Jiménez va explicar 
que el sistema de depura
ció d'aquesta depuradora és 
pràcticament inèdit a l'Estat 

El reciclatge a la Noguera va arribar al41% 
el2020, per sota de la mitjana catalana 
I BALAGUER I La mitjana de reciclat
ge de residus procedents de la 
recollida selectiva a la Noguera 
es va situar l'any passat en un 
41%, un 2% més respecte a l'an
terior exercici, segons les dades 
del consell comarcal. Aquest 
percentatge és una mica infe
rior a la mitjana catalana, que 
és d'un 45% respecte a escom
braries reciclades. L'organisme 
destaca que 14 dels 30 munici
pis de la comarca han superat 
el 50% en el reciclatge i un ha 

arribat al 58%. Sis ajuntaments 
més superen la mitjana de Ca
talunya i els deu restants estan 
per sota del45%. 

En comparació amb el 2019, 
durant el2020 es van recollir un 
12% més d'envasos de plàstic, 
un 13% més de paper i cartró, 
un 8% més de vidre i un 7% 
més de fracció orgànica. La da
da que contrasta amb aquests 
bons resultats és la de la fracció 
no recuperable, que ha augmen
tatun 1%. 

Respecte a la recollida de 
voluminosos que es fa porta a 
porta (excepte en set nuclis de 
població), es van fer un total de 
1.683 recollides. Quant a les 
deixalleries, a la d'Artesa de Se
gre augmenten els usuaris i els 
quilos recollits i a la de Balaguer 
els usuaris van augmentar un 
17% i el total de quilos recollits 
un 200%. El consell abordarà 
una campanya per aconseguir 
arribar als índexs marcats per 
laUE. 

i només consta un altre gran 
projecte d'aquestes caracterís
tiques a Extremadura. 

Es tracta d'un mètode de 
filtració mitjançant plantes o 
rizomes, per al qual es neces
sita un espai físic més gran, si 

SISTEMA PIONER 

L'equipameg,t estrenarà 
un sistema de filtració 
de l'aigua mitjançant 
plantes, menys agressiu 

bé entre els avantatges figura 
un consum inferior d'energia 
elèctrica. De fet, l'equipament 
ocuparà un espai d'uns 8.000 
metres quadrats, per a la qual 
cosa va ser necessari expro
piar quatre finques de par
ticulars. Al costat d'aquesta 
depuradora, l'ACA promou 
també al Segrià un altre gran 
equipament, situat entre Vi
lanova i Benavent de Segrià, 
que suposarà una inversió de 
cinc milions d'euros més. Es 
va adjudicar el juny de l'any 
passat. 

Oliana urbanitza l'accés per a la nova nau de Tau rus 
I OLIANA I L'ajuntament d'Oliana ha aprovat la urbanització de 
l'accés a la zona on Tau rus Group preveu ampliar el magatzem 
logístic amb una nova nau. El consistori s'havia compromès a 
adequar-lo si Taurus feia aquesta ampliació. 

Traslladen la difunta enterrada en un nínxol aliè 
I TREMP I L'ajuntament de Tremp va exhumar ahir les restes de la 
veïna que per error va enterrar en un nínxol d'una altra família 
(veure SEGRE del dia 23). Segons l'alcaldessa, Pilar Cases, el 
trasllat es va fer en la intimitat i sense presència de familiars. 

Nova a pp per atreure clients al comer~ de la Seu 
I LA SEU I El consistori de la Seu va presentar ahir una a pp que 
facilita la gestió del tax-free per ?-treure nous consumidors als 
comerços i al mercat setmanal. Es un projecte digital nou per 
a la devolució de l'IVA a través del mòbil. 
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FAUNA SALVATGE 

COMARQUES I 15 I 

CONFLICTE LABORAL 

La protesta que van fer ahir els treballadors. 

Protesta per l'horari en 
un geriàtric de la Pobla 

Un camp de colza arrasat pels cabirols al municipi de Biosca, a la Segarra. 
E. FARNELL I ACN 

Exigeixen la caça intensiva de cabirols 
per evitar danys a l'agricultura à Ueida 

I LAPOBLADESEGUR I Les 57 per
sones de la plantilla de la re
sidència municipal Verge de 
Ribera de la Pobla de Segur 
denuncien "indignes" condi
cions que els imposa l'ajunta
ment en una reforma del ca
lendari laboral, de set hores 
i mitja durant set dies seguits 
i treball tres caps de setmana 
al mes. Una trentena de tre
balladors es va manifestar 
ahir contra aquesta reforma, 
que "no dona opció a cap ne
gociació". Des del sindicat 

CGT van dir que entrarà en 
vigor el dia 1 de març i que 
no ha estat consensuada i no 
respecta el descans personal, 
suposa una càrrega laboral i 
debilita l'atenció als usuaris. 
El sindicat estudia una pos
sible demanda . Per la seua 
part, l'alcalde de la Pobla, 
Marc Baró, va apuntar que 
el12 de gener es va aprovar 
el nou calendari laboral i es 
va mostrar obert a negoci
ar amb la plantilla, "que de 
moment es tanca en banda", 
va dir. 

X. SANTESMASSES 
I BIOSCA I L'organització agrà
ria Asaja impulsarà una pla
taforma per reclamar a la Ge
neralitat que autoritzi la caça 
intensiva de cabirols i cérvols 
a fi d'evitar els danys a cultius 
que aquestes espècies ocasio-

nen a la Segarra, el Solsonès i 
part de la Noguera. Així ho va 
avançar el president de l'entitat 
a Lleida, Pere Roqué, després 
de visitar a Biosca un camp 
de colza arrasat pels cérvols. 
Amb aquesta finalitat, Asaja 
buscarà l'adhesió d'agricultors 

i societats de caçadors. L'alcal
de ·de Biosca, Josep Puig, va 
afirmar que "si no es posa fre 
a les plagues, no podrem evi
tar la despoblació". La proli
feració de senglars ja és molt 
superior al nombre de captures 
a Catalunya. 

Dels Pirineus a la plana de Lleida 

La Força 
dels Municipis 

Aliments 

L'excel·lència dels productors 
i els productes 

Un sector agroalimentari de prestigi que 
produeix, transforma i ven els seus productes 
i que, per tant, exporta la qualitat del nostre 

territori a cada rebost del món. 

Diputació de Lleida 
La força dels municipis 
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