
El tren de la Pobla torna a fer 
el recorregut complet després 
de gairebé nou mesos aturat
Des del temporal Glòria del mes de gener, el servei 
entre Balaguer i la Pobla es feia amb autobusos
El servei de ferrocarrils que 
uneix la Pobla de Segur amb 
Balaguer va reprendre ahir 
el seu funcionament al llarg 
de tota la línia. Des del mes 
de gener, aquest tram en 
concret es feia amb autobus 
a causa dels efectes del 
temporal Glòria sobre les 
vies. 

Lleida
Genís casanovas 
Ahir el tren de Ferrocarrils Cata-
lans de la Generalitat que va sor-
tir de la Pobla de Segur va arribar 
l’estació de Balaguer. Aquest fet, 
que podria semblar del tot usu-
al, no es produïa des del mes de 
gener, quan el temporal Glòria 
va danyar les vies i una unitat de 
tren inutilitzant el servei entre la 
capital de la Noguera i el Pallars. 
Des de llavors, aquest tram s’ha-
via cobert amb uns autobusos 
quer feien els mateixes parades. 

Malgrat que la companyia va 
anunciar inicialment que el 18 de 
maig es recuperaria el servei, això 
no ha estat així com a conseqüèn-
cia dels treballs de reparació en 
una de les unitats de tren, la qual 
estava avariada. A més, segons va 
explicar el conseller de Territori, 
Damià Calvet, les tasques d’ho-
mologació, un cop restablerta la 
línia, s’havien endarrerit a causa 
de la pandèmia.

El president 
del Sobirà 
no vol que es 
perdi el servei 
d’helicòpter

Museus Val 
d’Aran tanca 
la temporada 
amb “dades 
positives”

El president del Consell Comar-
cal del Pallars Sobirà, Carles 
Isus, defensa la continuïtat del 
servei de l’helicòpter de rescat 
dels Bombers de la Generalitat 
de Tírvia (Pallars Sobirà), da-
vant el seu possible trasllat a 
l’Alt Urgell. Isus ha afirmat que 
“no estan disposats a perdre 
cap servei” i, per aquest motiu, 
ja ha demanat una reunió amb 
el conseller d’Interior, Miquel 
Sàmper. El Consell del Sobirà 
vol que el conseller els informi 
si aquestes informacions estan 
fonamentades o si, per contra, 
són especulacions.

Durant la temporada d’estiu 
d’enguany, que s’ha allargat 
des del 13 de juliol fins al 13 
de setembre, els Museus Val 
d’Aran han obert més equipa-
ments dels habituals, incloent 
guies en pràcticament tots ells. 
En total, al voltant de 10.000 
visitants han gaudit d’aquestes 
infraestructures, una xifra que 
es manté respecte a la d’altres 
estius, tot i que la capacitat dels 
equipaments s’ha restringit en 
un 50% del seu aforament. Les 
visites amb més èxit  han estat 
la Mina Victòria i la Ruta Romà-
nica d’Aran.

Els propietaris de l’allotjament 
rural Cal Rossa, els guardes del 
Refugi de Cuberes i el fundador 
de l’empresa de guiatge a la na-
tura Salvatgines han creat una 
cooperativa per promoure nous 
productes turístics sostenibles a 
l’entorn de la Reserva Nacional 
de Caça de Boumort. D’aquesta 
manera, s’ofereixen diversos ti-
pus d’estada i activitats segons el 

perfil de visitant, ja sigui familiar, 
senderista o amant de la fotogra-
fia de fauna i natura. A més, els 
beneficis d’aquest projecte es 
volen revertir en accions destin-
ades al territori, situat entre les 
comarques del Pallars Jussà i So-
birà i l’Alt Urgell, les quals seran 
consensuades amb la gent que 
hi viu durant tot l’any en aquesta 
àrea pirinenca.

L’objectiu és oferir diverses 
experiències en un territori que 
està fora dels circuits turístics 
habituals, abasta una superfície 
d’uns 160 quilòmetres quadrats 
i on hi viuen tot just una vintena 
de persones. En aquest sentit, la 
idea és posar en marxa aquests 
paquets de cara al pròxim mes 
d’abril i que aquests només es-
tiguin disponibles durant la pri-
mavera i fins al juliol. D’aquesta 
manera, es busca evitar coin-
cidir amb aquells períodes de 
l’any on hi ha més afluència de 
visitants a la zona, com ara als 
inicis de la tardor que és quan té 
lloc la brama del cérvol.

Neix una cooperativa per 
promoure nous productes 
turístics a l’entorn de Boumort 

FOTO: ACN / La cuina de proximitat serà una de les claus del projecte
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FOTO: ACN / La pandèmia va endarrerir l’homologació del tren

El grup municipal del PSC a Llei-
da considera “decebedor” el 
nou pla de Rodalies per Lleida, 
presentat divendres passat pel 
conseller de Territori, Damià 
Calvet. El portaveu del grup 
municipal socialista a la Pae-
ria, Jaume Sellés, reclama a la 

Generalitat que posi en mar-
xa de manera “immediata” un 
sistema de Rodalies de Lleida 
adaptat a les necessitats ac-
tuals de mobilitat de la ciutat i 
de la província. El representant 
considera “decebedor” el plan-
tejament que s’ha fet.

El PSC diu que el nou pla 
de Rodalies és “decebedor”

Des de CCOO Lleida va eme-
tre ahir un comunicat on deia 
que “valorem molt positiva-
ment l’establiment de 12 cir-
culacions per sentit a la línia 
de Lleida-Manresa” presenta-
des pel conseller de Territori
divendres passat a Lleida. En 
l’esmentada reunió el con-
seller va manifestar que el 
Govern de la Generalitat ad-
judicarà a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya la 
prestació d’aquests serveis 
ferroviaris, però que no en-
trarien en funcionament fins 
a l’any 2024. És per això, que 
CCOO “exigim al Govern de 
la Generalitat que durant el 
període transitori fins a l’efec-
tiva posada en servei prevista 
per a l’any 2024, sigui Renfe 
qui realitzi la prestació de les 
12 circulacions”.  CCOO tam-
bé considera que esperar fins 
al 2024 seria “condemnar al 
territori”.

CCOO demana 
a Renfe que 
incrementi les 
freqüències de 
la línia R-12
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Confirmat un cas de virus 
del Nil a Catalunya en un 
ocell rapinyaire al Segrià 
Les mostres de la investigació sobre els mosquits 
de les zones implicades han estat negatius al virus
El primer cas de virus del Nil 
a Catalunya ha estat trobat 
en una au rapinyaire al 
Segrià, en concret a Alpicat.  
Les investigacions no han 
trobat restes del virus als 
mosquits de l’entorn.

Lleida
ACN
El Departament d’Agricultura 
ha confirmat un cas de virus del 
Nil Occidental a Catalunya en un 
ocell rapinyaire al Segrià, en con-
cret es tracta d’un astor que es va 
trobar a Alpicat. La detecció s’ha 
produït en aplicació del Progra-
ma de vigilància de la febre del 
Nil Occidental, actiu des de 2004, 
dut a terme pel Servei de Preven-
ció en Salut animal del Departa-
ment. Les mostres resultats de la 
investigació entomològica sobre 
els mosquits de les zones impli-
cades han estat negatius al virus. 
Arran d’aquest cas, s’ha activat el 
reforç de vigilància a la zona de 
Lleida per fer mostrejos a les ex-
plotacions tant d’èquids com en 
granges d’aus de corral a fi de de-
terminar el radi de circulació.

El 17 de setembre, el Centre 
de Recerca en Sanitat Animal 
(CReSA) de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IR-
TA) va confirmar un cas de virus 
del Nil Occidental en un astor de 
la població d’Aplicat (Segrià) que 

havia entrat malalt al Centre de 
Recuperació de Fauna de Vallca-
lent. Les anàlisis oficials del Labo-
ratori Central de Veterinària d’Al-
gete han confirmat que l’animal 
estava afectat pel virus correspo-
nent al llinatge tipus 2, diferent 
del que està circulant a Andalusia 
(llinatge tipus 1). El llinatge tipus 
2 és present principalment a l’Eu-

ropa Central i de l’Est i també pot 
causar brots en humans.

El Departament recorda als 
propietaris d’èquids que, en el 
cas que algun d’aquests animals 
presenti símptomes compatibles 
amb la malaltia, ho han de comu-
nicar als Serveis Veterinaris Ofici-
als. En els cavalls, els símptomes 
més comuns són atàxia, febre, de-

bilitat, paràlisi en les extremitats 
posteriors, tremolors al musell, 
moviments anormals o pressions 
amb el cap, caminar en cercles o 
de forma erràtica, i en alguns ca-
sos poden arribar a ser mortals.

Els cavalls pateixen la malaltia 
però no són una font d’infecció 
per als humans, però que si ho 
són els mosquits.

FOTO: Dep. Agricultura / El virus es va trobar en un astor a Alpicat, però afecta principalment als cavalls
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Balaguer celebrarà 
la jornada “Posa’t 
la gorra” malgrat la 
pandèmia actual

Tàrrega aprova un 
nou projecte de 
recuperació dels 
espais verds

Les ventades 
provoquen danys 
a cultius de panís i 
de fruita tardana

José Crespín visita 
l’acadèmia militar 
de Talarn durant 
l’inici del curs

L’ increment 
salarial del sector 
de la Fusta i el Suro 
serà del 2% el 2020

Sota el lema “El càncer no 
s’atura, Balaguer tampoc”, els 
organitzadors de Posa’t la Gor-
ra a Balaguer mantenen la ce-
lebració amb canvis de format. 
Enguany no es faran activitats 
que comportin aglomeracions 
com la cursa, la fira dels somnis 
i el dinar solidari, però dema-
nen a la gent que llueixi la gor-
ra commemorativa o participi 
de les activitats online.

L’Ajuntament de Tàrrega ha 
aprovat un nou projecte de mi-
llora dels espais verds situats a 
la llera del riu Ondara al seu pas 
pel nucli urbà. Amb aquesta ac-
ció es vol recuperar i protegir la 
vegetació de ribera.

El fort vent que a les comar-
ques de Ponent ha provocat 
importants danys a cultius de 
panís i fruita de llavor tardana. 
Es van registrar ratxes de fins a 
80 quilòmetres per hora que 
han arrasat finques senceres.

El subdelegat del Govern, José 
Crespín, va visitar ahir al matí 
l’Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials de Talarn coincidint 
amb l’inici del curs acadèmic. 
També va visitar les instal·laci-
ons amb el Coronel Director.

La Comissió Negociadora del 
Conveni Col·lectiu del sector 
de la Fusta i el Suro de les co-
marques de Lleida  per als an-
ys 2018-2021 han pactat  un 
increment salarial del 2% per a 
l’exercici de 2020.

La campanya forestal 2020 a Ca-
talunya ha finalitzat amb un ba-
lanç d’un total de 149 incendis 
forestals, 32 dels quals han estat 
a la demarcació de Lleida. Són les 
millors dades pel que fa a incen-
dis de la última dècada. Entre el 
15 de juny i el 15 de setembre, 
segons les dades provisionals 
elaborades pels Agents Rurals, 
han cremat a Catalunya un total 
de 90,11 hectàrees en aquest ti-

pus d’incendis, de les quals 49,24 
corresponen a terreny forestal 
i 40,86 hectàrees a zones no fo-
restals. L’incendi amb més magni-
tud es va produir el 19 d’agost al 
paratge del Bosc d’en Perpinyà, a 
Caldes de Malavella (La Selva), on 
van cremar un total d’11,77 hec-
tàrees. Aquest és l’únic incendi 
que ha superat les 10 hectàrees, 
seguit pels focs de Belianes i el de 
Gavet de la Conca.

La campanya forestal 2020 
finalitza amb 32 incendis a 
tota la demarcació de Lleida

Ahir va tenir lloc una reunió en 
la què hi van estat presents els 
alcaldes d’Almacelles (Josep 
Ibarz), Alcarràs (Manel Ezquer-
ra), Simeó Abad (vicepresident 
del Canal), així com represen-
tants de les EMD de Sucs, Raimat 
i de l’Ajuntament de Gimenells i 
el Pla de la Font, en la què es van 
reclamar majors i millors inversi-
ons en tota la xarxa de camins i 
carreteres que comuniquen tots 

aquests nuclis de població de la 
part nord-oest del Segrià. Així 
mateix, es va fer palesa la ne-
cessitat de tirar endavant amb 
la inversió prevista per la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre 
i titular de gran part d’aquests 
trams, per un import proper als 
2 milions d’euros; si bé es va fer 
evident que serà una inversió de 
mínims i que només servirà per 
pal·liar l’estat actual.

Reunió d’ajuntaments i 
EMD per reclamar més 
inversions a les carreteres
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Tres morts per Covid a la plana i un al 
Pirineu en un dia amb 17 nous positius
L'Alt Pirineu i Aran conté el risc de rebrot en baixar 150 punts el 
darrer dia, tot i que registra encara el perill més alt a Catalunya
La demarcació de Lleida 
suma un total de 17 nous 
positius, 11 dels quals a 
la regió de Lleida i 6 a l’Alt 
Pirineu i Aran. És un positiu 
menys que al balanç del 
dia anterior, en el qual 
es van comptabilitzar 18 
casos. Salut va registrar, 
però, quatre noves morts 
a Ponent (3 a la plana i 
una al Pirineu), de manera 
que la xifra és ara de 337 
defuncions. El número 
d'ingressats puja a Lleida 
(+1) i es manté al Pirineu.

Lleida
ACN
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 11.535 casos confir-
mats per PCR, 12 més que el dia 
anterior. Són 12.190 si es tenen 
en compte totes les proves (11 
més que al balanç precedent). Un 
total de 306 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 
la pandèmia (tres més en aquest 
últim balanç de Salut). 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa uns 11 punts respecte al dia 
abans i està en 159,8, per sobre 
del registrat la setmana anterior 
(148,83). La velocitat de propaga-
ció es modera en relació amb el 
balanç anterior i està en 1,08 (la 
setmana anterior era de 0,98). 

La taxa de confirmats per PCR 
del 18 al 24 de setembre és de 
78,29 per 100.000 habitants. Hi 
ha 24 pacients ingressats (+1), 11 
a l'UCI (igual).

Pel que fa a la ciutat de Lleida, 

13.329
337

LLEIDA
Positius
Morts

161.684
13.319

CATALUNYA
Positius
Morts

748.266
31.411

ESPANYA
Positius 
Morts

33.393.528
1.003.569

MÓN
Positius
Morts

on han mort fins ara 160 persones 
per Covid-19, el risc de rebrot és 
ara de 139,33, amb una velocitat 
de transmissió d'1,24.

ALT PIRINEU I ARAN: CAU 100 
PUNTS EL RISC DE REBROT

Pel que fa a la regió sanitària de 
l'Alt Pirineu i l'Aran, ha registrat 
988 casos confirmats per PCR (6 
més en les últimes hores) i 1.139 
sumant totes les proves (els ma-
teixos 6 respecte al dia anterior). 

Un total de 31 persones han 
mort des de l'inici de la pandèmia 
(una més que les reportades fa 24 
hores). 

El risc de rebrot baixa 126 
punts en relació al dia anterior 
(era 402,08) i està en 275,51. 
La setmana de l'11 de setem-
bre, la regió presentava un risc 
de 555.32. Tot i que l'Alt Pirineu 
i Aran ha aconseguit contenir 
l'avenç del virus, encara registra 
l'índex de rebrot més alt entre les 
regions sanitàries catalanes.

L'Rt passa d'1,32 a 0,95, men-
tre que la taxa de confirmats 
per PCR és de 104,88 per cada 
100.000 habitants. Les últimes 
dades assenyalen que hi ha 12 
pacients ingressats (els mateixos 
que el dia abans), cap a l'UCI.

DADES PER COMARQUES

Si analitzem els resultats per 
comarques en les darreres 24 

hores, l'única que canvia de co-
lor són les Garrigues, que passa 
de risc mitjà-baix a risc mitjà-alt 
(risc de rebrot de 67,47 a 74,27). 
Dintre del perill alt, les altres co-
marques que incrementen el seu 
risc de rebrot en el darrer balanç 
de Salut són l'Alt Urgell (passa de 
135,11 a 175,6) i la Segarra (de 

128,13 a 214,11).
Per contra, baixa el risc de re-

brot a la Cerdanya (de 1.374,6 
a 789,25), el Segrià (de 142,66 
a 130,8), l'Urgell (de 218,81 a 
216,34), el Pla d'Urgell (de 168,11 
a 128,81), la Noguera (de 442,7 a 
393,19), el Solsonès (de 425,95 a 
339,9), el Pallars Jussà (de 232,97 

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR fetes Mitjana edat % Dones Ingressos Ingressos UCI Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

18/9/20 - 24/9/20 285 71 78,29 104,88 159,80 275,51 1.08 0,95 5.622 1.408 46,51 43,56 53,33% 43,66% 18 3 9 0 4 1

11/9/20 - 17/9/20 301 134 82,68 197,95 148,33 555,32 0,98 1,64 4.239 1.345 44,61 42,72 53,82% 52,24% 15 12 1 2 3 0

04/9/20 - 10/9/20 293 109 80,49 161,02 162,76 341,95 0,99 1,49 4.940 1.290 41,25 47,90 46,42% 54,13% 19 7 3 0 4 0

01/3/20 - 27/9/20 11.535 988 3.168,63 1.459,51 94.399 14.793 45,28 47,81 54,50% 52,13% 832** 79** 135** 4** 306 31

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Pacients  ingressats a l’UCI Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

24 12 11 0 12.190 1.139 159,80 275,51 306 31

Situació a 27/09/2020

Seguiment epidemiològic

a 191,76), l'Aran (de 241,06 a 
222,74).

El Pallars Sobirà i l'Alta Riba-
gorça mereixen una menció des-
tacada, ja que no només han 
reduït el risc de rebrot en les da-
rreres 24 hores, sinó que fins i tot 
l'han situal al nivell 0. 

CATALUNYA: EL RISC DE 
REBROT BAIXA 22 PUNYS

El risc de rebrot va baixar sig-
nificativament a Catalunya res-
pecte a les dades de diumenge 
i es va situar en 172,35. Són 22 
punts menys. La velocitat de con-
tagi (Rt) també es redueix i passa 
d'1,15 a 1,07, segons l'últim ba-
lanç del Departament de Salut. 

En les últimes 24 hores es van 
declarar 630 nous casos confir-
mats per PCR de Covid-19 (diu-
menge van ser 232), i la xifra to-
tal s'eleva a 136.920. La xifra de 
casos amb totes les proves és de 
161.684 (679 més en les últimes 
hores). 

Des de l'inici de la pandèmia 
han mort 13.319 persones per 
coronavirus a Catalunya, 14 més 
que en el darrer balanç. Els in-
gressats als hospitals pugen en 14 
persones i ara són 791, dels quals 
134 estan a l'UCI, tres menys que 
fa 24 hores.

Des del març, fins a 6.529 per-
sones que vivien en residències 
han mort, cinc més que les re-
portades fa 24 hores. D'aquestes 
defuncions, 2.177 s'han produït 
en centres hospitalaris o sociosa-
nitaris (+1), 4.175 en residències 
(+3) i 100 en domicilis.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 18 al
24 de setembre)
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
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