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EVO LUCIÓ 

~egria i Pallars abaixen el risc 
mentre es dispara a la Cerdanya 
Lleida i la seua comarca han passat en 3 mesas de tenir els pitjors índexs de rebrot a 
estar en alerta moderada 11 Salu es planteja treure la vacunació de la grip deis CAP 
REDACCJÓ 
1 LLEIDA 1 El risc de rebrot al Se
gria i el Pallars ha millorat en 
els últims registres. Lleida i la 
seua comarca han passat en tres 
mesos de tenir els pitjors índexs 
de risc de contagi a ser entre les 
zones de Catalunya amb una 
alerta moderada, després de 
superar unes mesures contro
vertides amb dures restriccions. 
Segons les últimes da des del de
partament de Salut, el Pallars 
Sobira és la tercera comarca ca- · 
talana amb un menor índex de 
rebrot, amb una taxa de 48,63, 
seguida molt de prop del Jussa, 
amb un índex del 68,03. 

Al pla, el Segrift es troba en
tre les onze comarques amb el 
risc més baix, amb un índex del 
113,94. Una xifra que es manté 
moderada malgrat que la regió 
sanitaria de Lleida ha elevat en 
dos punts el risc de rebrot, fins 
a un total de 141,19, segons el 
balan~ publicat ahir. Unes xifres 
que presentaven una millora a 
la regió de l'Alt Pirineu i Aran, 
pero que encara es manté el 
risc elevat per la situació de la 
Cerdanya. 

De fet, el risc de contagi con
tinua disparata la Cerdanya, 

VACUNA DE LA GRIP 

La campanya podría 
traslladar-se a centres cívics 
i de jubilats per evitar el 
col·lapse deis CAP 

la comarca amb un índex més 
gran, i queja assoleix 1'1.621,79 
punts. Mentrestant, la Val 
d'Aran té un índex que supera 
els 191 punts. 

D'altra banda, la conselleria 
de Salut es planteja canviar la 
ubicació de la campanya de la 
vacunació de la grip i deixar 
de fer-Ia als Centres d'Atenció 
Primaria (CAP) per evitar que 
aquests es coHapsin. Segons va 
informar El Periódico, la va
cunació es podría traslladar a 
equipaments municipals com 
casals de la tercera edat o cen
tres cívics, un canvi amb que 
s'evitaria coHapsar encara més 
els CAP, ja amb una elevada 
carrega pel coronavirus, i "se
parar els dos circuits". 

Fonts de Salut van indicar a 
ACN que aquesta és una de les 
possibilitats amb que estan tre
ballant, encara que va matisar 
que "es treballa amb totes les 
opcioqs" i que aquesta mesu
ra només seria una de les que 
contempla . Encara no s'ha fi
xat una data per a la vacunació 
d'aquest any, pero la campan ya 
sol comen~ar la tercera setmana 
d'octubre. 

Controls policials el juliol passat després de decretar-se el confinament perimetral del Segria. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR 
1 1 

INGRESSOS HOSPITALARIS 
1 1 

DEFUNCIONS 
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DATA RISC DE REBROT 

10/09-16/09 141,19 448,9 

03/09-09/09 168,09 288,83 

27/08-02/09 167,48 175,26 

(*) Taxa de reproducció efectiva del virus 
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Font: Departament de Salut 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS • 40 CASOS ~ .,J2.337 
-------------- ------------------
MORTS 30.495 MORTS 954.417 

------------------

Lleida registra 78 casos nous i cap mort 
• La província de Lleida ha 
registrat 78 nous casos de eo
vid-19 segons l'últim balan~ 
del departament i Salut, cosa 
que eleva el total de casos des 
de l'inici de la pandemia als 
12.897. 

Fa més d'una setmana que 
la demarcació no registra 

cap mort per coronavirus, de 
manera que les defuncions es 
mantenen en les 328. Segons 
les da des notifica des ahir per 
Salut, l a regió sanitaria de 
Lleida suma 60 casos n ous, 
fins a un total d'11.847 des de 
l'inici de la pandemia. Hi ha 
24 pacients ingressats, un més 

que el día anterior, deis quals 
cinc són a l'UCI, un menys. 
D'altra banda, la regió sani
taria del Pirineu va registrar 
18 casos nous, fins a un total 
acumulat de 1.050 casos. Se
gons Salut, 12 persones con
tinuen hospitalitzades, cap de 
les quals a l'UCI. 

SEGRE 
Dilluns, 21 de setembre del 2020 

Els MIR, 
cridats avui 
a la vaga 
1 LLEIDA 1 Uns 3.500 Metges ln
terns Residents (MIR) deis 
hospitals i Centres d'Atenció 
Primaria (CAP) de Catalu
nya, deis quals uns 130 exer
ceixen a Lleida, es tan cridats 
a la vaga a partir d'avui i 
també dema i dimecres per 
reclamar millares formati
ves, laborals i retributives. 

La Intersindical ese Po
nent dóna suport a la con
vocatoria i és present en les 
concentracions convocarles 
per dem~ i per dimecres a 
les 12.00 hores davant de 
!'Hospital Universitari Ar
nau de Vilanova de Lleida. 
Els MIR denuncien unes con
dicions "precaries" que s'han 
"agreujat" ambla pandemia 
de la eovid. 

Traslladen dos 
aUiats de l'lbis 
de Torrefarrera 
1 LLEIDA 1 Salut va traslladar 
ahir dos de les persones que 
estaven passant la quaran
tena per Covid a !'hotel Ibis 
de Torrefarrera a La Man
reana. Segons van informar 
fonts sanitaries, el trasllat 
es va fer ahir a primera hora 
del matí. Les matei:xes fonts 
van assenyalar que a l'hotel 
de Torrefarrera ja no hi ha 
cap alllat. 

Els contactes estrets de 
positius Covid o encoma
nats lleus que hagin de fer 
quarantena i no tinguin 
on ai:llar-se, s'estaran a La 
Manreana fins al 4 d'octu
bre. Salut treballa per buscar 
un altre equipament per po
der donar resposta a aquests 
ai:llaments. _ 

Els col·legis 
reprenen avui 
les classes 
1 LLEIDA 1 Els col-legis comen-· 
cen avui la segona setmana 
del curs escolar després de 
superar els inicis amb bona 
nota, molt millor del que s'es
perava. Vuitanta estudiants 
ja estan confinats després de 
la detecció de dos casos més 
al coHegi Cervantes , pero 
només representen el 0,12% 
de !'alumna t. 

Mentrestant, Sa lut ha 
demanat tancar de manera 
preventiva la línia de P2 de 
l'escola bressol Era Cunhera, 
de Vielha, al donar positiu un 
membre del professorat. Des
prés de coneixer-se aquest 
cas, s'han ai:llat 29 alumnes 
i quatre professors. A tota 
la demarcació, són cinc els 
grups confinats. 
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SEGRE 
Dilluns, 21 de setembre del2020 

Accidenta Mollerussa • Dos vehicles van patir una brutal 
col·lisió ahir de matinada a Mollerusa. Els serveis d'emer
gencies van rebre l'avís poc abans de la una per un sinistre 
al carrer Ferran Puig, pero no hi va haver ferits. 

Rescat de fauna al Jussa • Els Agents Rurals han rescatat i 
alliberat prop de 2.500 truites i més de 300 crancs a Correa 
de Dalt d'aquest canal, que s'ha d'eixugar peral seu mante
niment i el de la central hidroelectrica. 

Practiques de Bombers a Coll de Nargó • Els Bombers de la 
Generalitat van dura terme ahir una jornada de practiques 
d'helitransport a Coll de Nargó. També van comen~ar les 
proves d'accés a la categoría d'escala basica. 

Rescat d'un voltor a la Noguera • Els Agents Rurals han 
rescatat UIJ voltor jove que estava desorientat al panta de 
Canelles. Es un deis voltors que tenen el niu a les parets del 
panta i el rescates va fer en llanxa. 

SOCIETAT GUIA 1 29 1 

CIENCIA MEDICINA RELIGIÓ 

Primer farmac genomic 
peral cancer de próstata 

El papa Francesc 
sospesa visitar 
'Manresa el2022 

ACN 
1 BARCELONA 1 L' Hospital Vall 
d 'Hebron de Barcelona ha 
participat en un assaig clínic 
avan~at que ha permes regis
trar el primer farmac basat en 
perfils genomics pera pacients 
amb cancer de prostata me
tastatic que han progressat a 
tractament hormonal. El far
mac és l'olaparib, que s'utilitza 

habitualment en el tractament 
d'alguns subtipus de cancer de 
mama, d'ovari o de trompes 
deFaHopi. 

Les guies clíniques inter
nacionals recomanen així 
realitzar tests genomics en 
pacients amb cancer de pros
tata avan~at per detectar qui 
es podría beneficiar d'aquest 
nou tractament. 

1 MANRESA 1 El papa Francesc 
sospesa visitar Manresa el 
2022, quan es commemora
ran els 500 anys del pas per 
la capital del Bages de sant 
Ignasi de Loiola. Així ho va 
traslladar a la cúpula de la 
Conferencia Episcopal Espa
nyola, amb que es va reunir 
dissabte, condicionant-ho a 
l'evolució de la pandemia. 

La senyora 

Pilar Val buena Berenguer 
Ha fallecido el 20 de septiembre de 2020 a los 78 años. 
(E.P.D.) 

Su esposo, Julio Viniegra; hija, Pilar; hijo político, José Alberto; nietos, Osear 
y Albert; hermana, Mari Carmen, cuñados, sobrinos, primos y demás familia 
ruegan una oración por su eterno descanso. 

El funeral se realizará en la parroquia de Sant Agustí hoy lunes 21 de septiembre, 
a las 17 h. 

DM.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Monteada, s/n. Sala 4. Lleida, 21 de septiembre de 2020 

El senyor 

Manel Mulet Milla 
Ens ha deixat el20 de setembre del2020 als 74 anys. 
(E. P.R.) 

La seva esposa, Nati; fills, Rubén, Iban i Gerard; filies polítiques, Laia i Montse; 
germans, Maria Carme i Eduard, cunyats, nebots, cosins i família tota us 
agraeixen les mostres de condolen~a rebudes. 

La cerimonia religiosa tindra lloc avui, a les 16.45 h, a la Sala Ecuménica del 
Tanatori Jardí La Lleidatana. 

DM.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Monteada, s/n. Sala 5. Lleida, 21 de setembre del 2020 

El señor 

Miguel Peralta Casabón 
Ha fallecido el19 de septiembre de 2020 a los 89 años. 

Su esposa, Divina; hijos, Miguel Carlos y Consuelo, José Fernando y Pilarchu, 
Juan Manuel y Rosa; nietos, Lara, Carlos y Eloi, y demás família comunican su 
más sentida pérdida. 

La ceremonia religiosa sera hoy lunes día 21, a las 11 h, en la iglesia de Alpicat. 

Alpieat, 21 de septiembre de 2020 
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