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CORONAVIRUS ~ COMARQUES 

Menys de quaranta municipis de 
Lleida.tenen un alt risc de rebrot 
Un 17 per cent del total de la província, xifra que suposa un descens respecte al 
més de mig centenar de fa un mes 11 Setze més presenten 1ndexs de risc mitja 

R. R. 
1 LLEIDA 1 Un total de 39 munici
pls de Lleida tenen un alt risc 
de rebrot de Covid-19, segons 
darles del departament de Sa
lut. Suposen el17 per cent deis 
231 que formen la província i un 
descens respecte als més de mig 
centenar que es van registrar fa 
un mes. 

Així mateix, setze més pre
senten índexs de risc mitja, per 
sota dels cent punts en que la 
conselleria situa elllindar de 
risc elevat. Entre aquests últi
mes destaca Lleida ciutat. 

La major part de les pobla
cions lleidatanes amb alt risc 
de rebrot se situen a les comar
ques del pla, i van des de les que 
superen per poc ellímit deis cent 
punts fins a altres que el superen 
de molt. Aquest últim és el cas 
de municipis com Menarguens 
(1.250), Torrelameu (1.638) i Fo
radada (2.771). En molts casos, 
es tracta de localitats amb poca 
població, en que uns quants ca
sos disparen els índexs de risc 
de rebrot. 

Capitals 
A banda de Lleida ciutat, al

tres capitals de comarca corn 
les Borges Blanques i Solsona 
presenten també un risc rnitja 
de rebrot, rnentre que l'índex és 
alt a Vielha, el Pont de Suert, la 
Seu d'Urgell, Balaguer, Tarrega, 
Cervera i Mollerussa. En canvi, 
als municipis de Tremp i Sort es 
considera baix. 

SITUACIÓ EN MUNICIPIS 1 COMARQUES 
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Velocitat de transmissió 
1 A la gran majoria de muni
cipis de Lleida, la velocitat de 
transmissió del coronavirus 
és inferior a un contagi per 
persona infectada. Un total 
d'11 superen lleugerament 
aquest ll indar, amb índexs 
d'entre 1,05 i 1,14. Per so 
bre d'aquests hi ha Bellpuig 
(1,36), Almacelles (1,53) i Tor
relameu (1,86), mentre que 
cinc superen els dos canta
gis per cada positiu: Vielha, 
Almenar, Agramunt, Alpicat 
i Juneda. 

Comarca a comarca 
1 Els Pallars tenen un risc de 
rebrot mitja i a la resta de 
comarques de Lleida és en
cara alt. La majoria és lluny 
deis primers llocs de Cata
lunya amb l'excepció de la 
Cerdanya, on el risc més alt 
es concentra als municipis de 
Giro na. 

La Cerdanya, al capdavant 
1 La Cerdanya continuava al 
capdavant en risc de rebrot 
amb 1.952 punts, xifra que 
multiplica per 20 el !lindar 
del risc elevat. Tanmateix, 
Salut ha advertit que el baix 
nombre d'habitants fa que 
els contagis disparin aquest 
índex. 

ÉS NOTÍCIA 1 S 

L'alcalde de Bellpuig es 
confina per precaució 
1 BELLPUIG 1 L'alcalde de Bell
puig, Jordi Estiarte, i sis tre
_balladors de l'ajuntament 
estan ai'llats de forma pre
ventiva després que una al
tra empleada donés positiu 
en Covid-19. En la jornada 
d'ahir els van realitzar la pro
va PCR al CAP i dema espe
ren els resultats. Estiarte va 
destacar que "ens trobem bé 
i no tenim símptomes". Perla 
seua banda, els quaranta-un 
usuaris de la residencia Mo
nestir de Sant Bartomeu in
fectats continuen "estables", 
segons va informar el primer 
edil. 

Restriccions a Andorra 
per més casos de Covid 
1 ANDORRA LA VELLA 1 Centres es
portius i gimnasos d'Andorra 
hauran d'anul-lar activitats 
dirigirles en grup almenys 
quinze dies i les individuals 
s'hauran de fer amb mascare
ta. Aquestes són mesures que 
va anunciar ahir el Govern 
davant de l'augment de casos 
de Covid. Bars i restaurants 
no podran tenir més de dos 
persones per taula. 

El Govern repartira 
140.000 mascaretas 
1 LLEIDA 1 La subdelegació del 
Govern a Lleida repartira 
140.000 mascaretes entre els 
ajuntaments i entitats socials. 
L'objectiu és donar suport als 
ajuntaments i a les famílies 
més necessitades, coincidint 
amb l'inici del curs escolar. 

Aran registra dos 
nous casos positius 
1 VIELHA 1 Aran va registrar ahir 
dos nous casos positius a tra
vés de proves PCR. 

Rente asseu junts viatgers de 
I'Avant tot i que estigui quasi buit 
R. R. 

Els Mossos denuncien 
una festa amb desenes 
de persones a Almenar 

1 LLEIDA 1 "Sóc en un Avant di
recció Lleida. El vagó va gai
rebé buit (5 persones) i ens han 
posat juntets." Així ho va de
nunciar ahir a Twitter Berta 
Pallarés, estudiant i membre 
d'En Comú de Cornella (ECP). 
Al no trobar un revisor, ella 
mateixa es va canviar de se
ient. Renfe li va respondre que 
Sanitat autoritza a ocupar totes 
les places i que en deixen en
tre dotze i divuit sense vendre 
pera "contingencies". "Si un 
viatger mostra símptomes, se'l 
resituara en aquesta zona", va 
afegir. "No costa res fer que la 
gent vagi separada", va insis
tir Pallarés. Altres usuaris han 
constatat que Renfe agrupa els 
viatgers a l'assignar-los seient 
d'Avant i AVE. Un d'ells, Jo
an Mas, va explicar que "vi
atgers de Lleida i Tarragona 

Una usuaria va publicar a Twitter la foto del vagó gairebé buit. 

viatgem en un mateix vagó 
mentre que altres estan buits" 
i que, al no recuperar-se tots 
els trens suspesos al mar~, "al-

, guns van plens". Fonts de Ren-

fe van explicar que canviaran 
el programa que assigna places 
per dispersar els viatgers i que 
aquests poden demanar canvi
ar de seient al revisor. 

REDACCIÓ 
1 ALMENAR 1 Una festa sense auto
rització a Almenar que va reu
nir desenes de persones la nit de 
dissabte a diumenge va acabar 
amb la interven ció deis Mossos 
d'Esquadra i denúncies als orga
nitzadors i a alguns dels parti
cipants. La policía autonomica 
va rebre avís a les 3.45 hores 
sobre aquesta celebració, prop 
d'una fabrica de pinsos al peu 
del camí de la Portella. Quan 
els agents van arribar allloc, 
es van trobar unes dos-centes 
persones i mig centenar de vehi
cles, i van procedir a sancionar 
els responsables d'organitzar la 
festa. També van multar unes 
quinze persones més perno por
tar mascareta. 

La celebració va tenir lloc 
el cap de setmana que s'havia 

de celebrar la festa major d'Al
menar, suspesa a última hora 
a l'apareixer almenys un posi
tiu a l'escola. Pel que sembla, 
un grup de joves va iniciar una 
festa pel seu compte i, a mesu
ra que avan~ava la nit, altres 

SENSE FESTA MAJOR 

La celebració va ten ir lloc el 
cap de setmana en que 
s'havia de celebrar la festa, 
anul·lada perla Covid-19 

persones de diferents edats s'hi 
van anar sumant. L'aparició deis 
agents va provocar alarma en
tre alguns deis assistents i hi va 
ha ver qui va sortir corrents del 
lloc per evitar sancions. 
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TRANSIT EMERGENCIES 

Mor el xOfer d'un totterreny en un 
accident a la carretera C-12 a Maials 
Aquest any han perdut la vida setze persones en sinistres a les vies de Lleida, nou 
menys que l'any passat per l'estat d'alarma 11 Dos ferits ahir a la Vall de Boí 

REDACCIÓ 
1 MAIALS 1 Un veí de Valencia va 
perdre ahir la vida en un acci
dent de trfmsit que va tenir lloc 
a la carretera C-12 al terme mu
nicipal de Maials, al Segria. Els 
serveis d'emergencies van rebre 
l'avís a les 13.30 hores, quan, 
per causes que es desconeixen i 
s'investiguen, un vehicle va per
dre el control i va registrar una 
sortida de vía al punt quilome
tric 104 d'aquesta carretera. Al 
vehicle, un totterreny, viatjava 
el conductor, d'edat avan~ada, 
amb el seu gos, que va ser res
catat sa i estalvi. 

A causa de !'impacte, el xOfer 
es va quedar atrapat a l'interior 
del turisme. Fins allloc es van 
traslladar quatre patrulles dels 
Mossos d'Esquadra, set dota
cions deis Bombers de la Gene
ralitat i una ambulfmcia del Sis
tema d'Emergencies Mediques 
(SEM), així com un helicopter. 
Els serveis d'emergencies van 
excarcerar l'home de !'interior 
del vehicle, pero no van poder 
fer res per salvar-lila vida. Pel 
que fa a l'afectació viaria, es va 
establir pas alternatiu a la via 
mentre els serveis d'emergen
cies treballa ven allloc i fins que 
va poder retirar-se el vehicle 
accidenta t. 

Vista del totterreny que condu'ia la víctima i que es va accidentar ah ir a Maials. 

En el que va d'any, han mort 
setze persones en accidents a 
les carreteres lleidatanes, una 
xifra molt inferior a la registra-

da en el mateix període de l'any 
2019, quan van perdre la vida 
vint-i-cinc persones en diferents 
sinistres. Les restriccions a la 
mobilitat en els últims mesos, 
sobretot durant l'estat d'alar
ma, són una de les causes del 
descens de la sinistralitat. 

Així mateix, l'accident mortal 
d'ahir és el segon que es pro
dueix aquest mes de setembre. 

INFRAESTRUCTURES PROJECTES 

El comer~ i el transport 
d'Artesa de Segre, contra 
la .variant de Comiols 
Volen aturar el projecte o comenc;ar-lo a Isona 
E. FARNELL 
1 ARTESA DE SEGRE 1 L'associació de· 
comerciants i serveis d'Artesa 
de Segre i els sectors del trans
port, indústria i ramader han 
impulsat una campanya a les 
xarxes contra les obres de la 
nova variant de la carretera de 
Tremp o coneguda com la vari
ant de Comiols, a la C-1412b. 
El Govern preveu licitar aquest 
mateix any la nova ronda d'Ar
tesa de Segre d'1,4 quilometres, 
que s'inclou en el projecte de 
millora de la carretera de Co
miols, que uneix la Noguera 
amb el Pallars i contempla una 
inversió de 185 milions per a 
un tra~at de 29 quilometres. 
Les obres han d'estar a punt . 
el 2025. Els comer~os d'Artesa 

de Segre asseguren que fer la 
variant ara suposara treure el 
transit del centre de la població 
i aixo implica "accelerar les difi
cultats economiques i vemals". 
Sota el lema "No a la variant 
de Tremp. Estem indignats", 
advoquen perque l'esmentada 
millora quedi ara paralitzada 
o que comenci a Isona en lloc 
d'Artesa. Asseguren que ara 
són necessaries alternatives a 

XARXES SOCIALS 

Han iniciat una campanya a 
les xarxes socials contra la 
variant perque, diuen, 
perjudicara els seus negocis 

L'últim va tenir lloc el passat 
dia 12, quan va morir l'exalcal
de de Sarroca de Lleida Jaume 
Revés al tenir una sortida de via 
amb el vehicle a la carretera la 
C-230a en aquest municipi del 
Segria. Deis accidents mortals 
en el que va d'any, la meitat es 
van produir per sortides de via. 
D'altra banda, una persona va 
resultar ferida greu en una altra 

sortida de vía registrada ahir a 
la carretera L-500 a la Vall de 
Boí. Els serveis d'emergencia 
van rebre l'avís a les 13.48 ho
res. El ferit va ser evacuat en 
helicopter a !'Hospital Gene
ral de Catalunya, a Sant Cugat. 
Un altre ocupant va ser evacu
at menys greu al CAP del Pont 
de Suert, segons va informar 
Transit. 

La nova variant evitara el pas de vehicles pel centre. 

la "decadencia comercial" de la 
població i la variant "no és una 
alternativa". Des de l'entitat van 
assenyalar que han demanat al 
consistori que traslladi les quei
xes i peticions al departament 
de Territori. 

Perla seua part, el consistori 
s'ha reunit amb comerciants, el 
sector del transport, la indústria 
i el ramader per obtenir totes les 
queixes que han sorgit en les 

últimes setmanes. L'alcalde, Do
menee Sabanés, va explicar que 
la millora del tra~at esta aprova
da i va entendre el malestar del 
comer~ perque "la ronda supo
sara treure el transit del centre 
i aixo pot ser perjudicial", va 
afirmar. Veins i comerciants 
no descarten mobilitzacions en 
contra de les obres i demanen 
al consistori que defensi els seus 
interessos. 
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CARRETE RES 

Finalitzen aquest 
mes les obres de 
la C-13 a Llavorsí 
1 LLAVORSII Les obres d'estabi
lització i protecció de talus
sos a la C-13, entre Rialp i 
Llavorsí, finalitzaran aquest 
mes. Els treballs, que comp
ten amb un pressupost d'1,7 
milions d'euros, consisteixen 
en la reparació i mili ora del 
tram de la carretera C-13 
afectat pel despreniment 
d'una roca d.e gran mida. 
Una vegada finalitzin, per
metran la reobertura total 
de la carretera, on ara es 
dóna pas alternatiu. Les ac
tuacions inclouen un tram 
de 100 metres de la C-13 i 
han indos la instaHació de 
xarxes i ancoratges per es
tabilitzar els blocs solts i el 
talús afectat. 

OBRES 

La CHE neteja 
el curs del~ riu 
Gorgs a I'Aibi 
1 L'ALBI I La CHE, a través de 
}'empresa pública Tragsa, 
porta a terme treballs de 
desbrossament i neteja d'un 
tram no urba de cinc quilo
metres del curs del riu Gorgs 
a l'Albi. Es retiren arbres i 
branques, i es redistribuei
xen els sediments acumulats 
amb l'objectiu de netejar el 
curs del riu d'aquests obsta
eles acumulats com a conse
qüencia dels forts xafecs de 
!'octubre passat i recuperar la 
capacitat de desaigüe del riu 
Gorgs. El subdelegat a Llei
da, José Crespín, va visitar 
ahir els treballs a la localitat 
de l'Albi i es va reunir amb 
l'alcaldessa, Anna Feliu. 

MUNICIPIS 

Almacenes pinta 
les places de 
parquing gratui"t 
1 ALMACELLES 1 L'ajuntament 
d'Almacelles ha pintat les 
places de parquing gratuit li
mitat a una hora deis carrers 
Sant Jaume, Anselm Clavé, 
Major i de les Barraques per 
facilitar la rotació de vehicles 
en aquesta zona proxima al 
centre comercial. El consis
tori ha refor~at la senyalit
zació informativa horitzon
tal d'aquests carrers amb 
aparcament limitat perque 
sigui més facil per als usuaris 
identificar aquestes places. 
Les línies són de color blau. 
L'estacionament és gratuit i 
només cal indicar l'hora d'ar
ribada a través d'un control 
horari. 

rcolomina
Resaltado



SEGRE 
Dimarts, 22 de setembre del 2020 

SUCCESSOS CRIM 

Mata a martellades un empresari 
i cala foc a casa seua a Andorra-
Van trabar la víctima sense vida ·amb forts cops al cap 11 El suposat assassí és un 
exj gador de rugbi que va treballar uns mesos per a l'home mort ahir 
REDACCIÓ 
1 ANDORRA LA V ELLA 1 Un jo ve de 31 
anys va ser detingut ahir per 
l'assassinat d'un home a la par
roquia andorrana d'Encamp. El 
va matar presumptament a mar
tellades a casa seua, que poste
riorment va intentar incendiar. 
Els fets van tenir lloc de matina
da i la víctima, de cinquanta-sis 
anys i nacionalitat francesa, va 
morir a causa deis brutals cops 
amb un martell que li va asses
tar l'assassí. A la casa, situada 
a la urbanització Vila del Sol, 
també hi havia la dona de la víc
tima, que l'agressor va ruixar 
amb un líquid inflamable, i la 
filla, que van poder fugir. 

Segons va informar la po
licia andorrana en un comu
nicat, van ser els bombers els 
que van localitzar el cadaver 
de la víctima després de rebre _ 
l'avís a les 3.27 hores que una 
persona havia irromput en un 
habitatge i s'havia declarat un 
incendi. Una vegada iniciarles 
les primeres investigacions, es 
va establir un dispositiu polici
al gabia per evitar que el pre
sumpte agressor fugís del país. 
Finalment, a primera hora del 
matí els agents van detenir un 
home de trenta-un anys a prop 
del Tarter acusat de l'assassinat. 
La detenció, segons fonts poli
dais, es va fer "amb la coHabo
ració" del detingut, que hauria 
trucat per confessar el crim i 

Agents de la policia científica, ah ir a la casa a Encamp. 

EMERGENCIES ACCIDENTS 

ASSALT DE MATINADA 

L'homicida va irrompre a 
l'habitatge, va colpejar la 
víctima amb un martell 
i va incendiar la casa 

demanar que l'arrestessin (ve
geu el desglossament). Segons 
va avanc;ar el Diari d'Andorra, 
el presumpte homicida havia 
mantingut una relació laboral 
amb la víctima com a empleat 
en una empresa d'informatica. 
El detingut seria l'exjugador 

L'operari va ser traslladat amb pronostic menys greu. 

Ferit un operari al desplomar-se 
el no·u institut de Guissona 
X. SANTESMASSES 

de rugbi Waki Tcha-tokey. Se
gons van informar els mitjans 
andorrans, la víctima va rebre 
forts cops al cap i va haver de 
ser evacuada per les finestres 
de l'habitatge. S'espera que se 
li practiqui !'autopsia mentre els 
agents de la policía científica 
van estar tota la jornada d'ahir 
recollint proves allloc del crim. 
Segons el Diari d'Andorra, els 
vems van assegurar sentir crits 
de matinada. D'altra banda, el 
dispositiu policial per trobar 
!'autor dels fets va provocar 
importants retencions durant 
una hora. 

El presumpte 
homicida va trucar 
a la policia perque 
l'arrestessin 
• El detingut per l'assas
sinat d'Encamp va ser 
detingut després de de
manar-ti a una vianant el 
mobil per trucar a la poli
cía i avisar que es trobava 
al Tarter. En la trucada, va 
demanar als agents que 
anessin a buscar-lo, jaque 
havia fugit amb el vehi
cle de la víctima després 
de la brutal agressió, se
gons va informar el Diari 
d'Andorra. 

El jove havia estat tre
ballador de la víctima 
pero ja no tenien cap re
lació laboral perque la 
vinculació hauria acabat 
a causa de discrepancies. 
Algunes informacions 
assenyalaven que la víc
tima l'havia acomiadat. 
El rotatiu va assenyalar 
que l'arrestat, originari 
de Togo, havia treballat 
sis mesos en l'atenció te
lefónica de Bombers. El 
jove es trobava ahir en 
dependencies policials a 
!'espera de passar a dis
posició judicial. 

COMARQUES 1 15 1 

MEDI NATURAL 

Multes per circular 
en pistes prohibides 
a Boumort 
·1 BOUMORT 1 Els Agents Rurals 
han denunciat diversos ve
hieles per circular per pistes 
prohibirles a Boumort, al Pa
llars Jussa. Segons van infor
mar ahir a les xarxes socials, 
el cap de setmana han realit
zat serveis mixtos amb els 
guardies de la Reserva Na
cional de Cac;a per controlar 
les pistes limitarles al transit 
durant el període de zel del 
cérvol. 

OPERA TIU 

Detinguts per 
delirtes informatics 
1 OSCA 1 La Guardia Civi l 
d'Osca ha desarticulat tres 
grups delictius per delictes 
informatics, amb setze de
tinguts i tres investigats per 
estafes, phishing i revelació 
de secrets, així com assetja
ment sexual a un menor. Hi 
ha denúncies a Fraga. 

BOMBERS 

lncendi de matolls 
aAiguaire 
1 ALGUAIRE 1 Els Bombers de la 
Generalitat van sufocar ahir 
un incendi que va calcinar 
unes dos hectarees en una 
zona propera a l'aeropor t 
d'Alguaire. L'avís es va pro
duir a les 13.30 hores i s'hi 
van desplac;ar dos dotacions. 

1 GUISSONA 1 Un operari va resul
tar ahir ferit menys greu a l'es
fondrar-se la primera planta en 
obres del nou edifici de l'insti
tut de Guissona situat al carrer 
Castanyers. Els fets van tenir 
lloc sobre les 10.15 hores quan 
s'estava omplint de ciment els 

pilars de la primera planta del 
nou edifici. Va ser aleshores 
quan la superfície va comenc;ar 
a cedir i els operaris van sortir 
corrents per posar-se fora de 
perill, pero un d'ells no va tenir 
temps de sortir i es va precipitar 
juntament amb !'estructura des 
d'uns quatre metres d'altura. Va 

L'estructura, d'uns 15 metres de longitud i 7 de profunditat, es va esfondrar completament. 

quedar atrapat entre les ruines i 
va rebre un fort cop al cap. 

El treballador va ser evacuat 
amb un helicopter del SEM sen
se que es temés perla seua vida. 
Part de !'estructura de l'edifici, 

d'uns 15 metres de longitud i 7 
de profunditat, es van enfonsar. 
Si bé l'accident va tenir lloc en 
horari lectiu, a !'estar tancada la 
zona d'expansió es va evitar que 
afectés cap deis 550 estudiants 

del centre. Fins al lloc deis fets 
es van desplac;ar quatre dota
cions de Bombers, quatre de 
Mossos i dos de la policía local, 
que van acordonar la zona du
rant tot el matí. 
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