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El risc de rèbrot del 
Pla .é~ el més baix 
de Catalunya 
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pandèmia, però .amb 145 punts li L'hospital 
Santa Maria, lliure de Covid 
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M. MARQU~S 
I LLEIDA I La regió sanitària de 
Lleida té per primera vegada 
des de l'inici de la pandèmia el 
risc de rebrot més baix de totes 
les de Catalunya, amb 145,8 
punts. Encara que l'índex és 
alt , és lluny dels 946 del pic 
del passat 16 de juliol, quan la 
mala situació epidemiològica 
al Segrià va disparar els indica
dors. A més, fins ahir, la regió 
de Terres de l'Ebre era la que 
tenia el risc més baix, que fins 
i tot va arribar a ser de O punts 
al juny, però ara ja ha arribat 
a 166,80 punts. D'altra banda, 
la mitjana catalana se situa en 
els 206,57 punts, per la qual co
sa la situació general continua 
empitjorant. 

La regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i Aran contrasta amb la 
del pla, ja que compta amb el 
risc de rebrot més alt de Catalu
nya, amb 587,78 punts, a causa 
dels mals índexs de la Cerdanya, 
amb 2.099 punts, encara que 
Aran en té 371. Malgrat que la 
mitjana al Pirineu ha pujat set 
punts respecte al dia anterior, 
la tendència va a la baixa per 
primèra vegada des del12 de 
setembre. . 

Com a bona notícia, el nom
bre de persones ingressades per 
la Covid a la regió sanitària de 

Betula Alba 
d'Almacelles 
intensifica la 
protecció 
Permet la visita de dos 
persones per usuari 
MARIA MOLINA 
I ALMACELLES I Els 98 interns de la 
residència Betula Alba d'Alma
celles poden rebre des de dilluns 
d'aquesta setmana la visita de 
dos familiars. Per fer-ho possi
ble, els responsables del centre 
han habilitat un espai de 500 
metres quadrats totalment sepa
rat de les instaHacions del geri
àtric per tenir espai i donar se
guretat a les farm1ies. Per fer-ho, 
s'ha de sol·licitar prèviament, va 
explicar la directora del centre, 
Cristina Vendrell. 

Des que es va declarar la pan
dèmia el mes de març passat 
aquesta residència privada ha 
establert plans de contingència 
que han fet que sempre estigués 

Lleida es manté estable amb 
58, de les quals 22 són a l'hos
pital Arnau de Vilanova, cinc 
a l'UCI, i 36 en centres privats. 
D'aquesta manera, l'hospital 
Santa Maria ja ha quedat lliure 
de pacients infectats i la intenció 
de Salut és que continuï així si 
la situació ho permet. 

DATA RISC DE REBROT .. 
14/09-20/09 145,80 587,78 0,97 

07/09-13/09 152,87 320,43 0,97 

31 /08·06/09 180,77 157,39 0,83 
(*)Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandèmia 

LLEIDA CATALUNYA 

RT* INGRESSOS A UCI .. .. 
1,74 o 1 • 

1,52 4 

0,88 o o 

ESPANYA 

MITJANA D'EDAT 

41,22 43,24 

45.73 48,51 

38,99 42,04 

DONES% 
LLEIDA PIRINEU 

44,49 50,34 

55,49 52,43 

45,61 55,77 

Font: Departament de Salut 

MÓN 

D'altra banda, Salut va noti
ficar ahir 55 nous positius, dels 
quals 52 corresponen a Ponent, 
que ha superat els 12.000, amb 
12.015. Al Pirineu ja són 1.096 
els casos totals i hi ha onze per
sones ingressades. 
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L'Estat entrega 35.500 mascaretes • El subdelegat del Govern, 
José Crespín, va entregar ahir 35.500 màscares a la Paeria, que 
repartirà entre els més vulnerables i empleats municipals. 

Mollerussa, la capital de comarca 
amb més perill de contagis 
• Mollerussa és la capital 
de comarca lleidatana que 
presenta un risc de rebrot 
més alt, amb un índex de 
588 punts, molt superior al 
llindar de cent a partir del 
qualla Generalitat considera 
que el risc és elevat. Així es 
desprèn de les últimes dades 
publicades pel departament 
de Salut. La segueixen molt 
de prop dos capitals més: Sol
sona, amb 565 punts; i Bala
guer, amb 543. Per la seua 
banda, l'índex de rebrot a 

Vielha e Mijaran és de 453 
punts. 

En altres capitals el risc és 
inferior, encara que en xifres 
que la Gen,eralitat considera 
elevades. Es el cas de la Seu 
d'Urgell (238), Tremp (207) 
i Tàrrega (182). Per la seua 
part, Lleida ciutat se situa en 
122 punts, tot just per sobre 
del llindar de risc alt. En can
vi, és baix al Pont de Suert 
(77), Cervera (50,9) i les Bor
ges. L'índex més baix és el de 
Sort, que és zero. 

Els psicòlegs 
ofereixen tres 
programes per 
afrontàr la Covid , 
I LLEIDA I El Col·legi de Psicò
legs de Lleida va fer tres pro
postes a la Paeria a la taula 
per a la recuperació de la ciu
tat. Una és posar en marxa 
un programa de Psicoxarxa, 
en què psicòlegs ofereixen els 
seus serveis solidàriament a 
la ciutadania amb recursos 
econòmics precaris perquè 
tothom pugui rebre assis
tència. Un altre, activar un 
programa d'atenció al dol per 
als que han perdut éssers es
timats donant ajuda i suport 
terapèutic. 

Una de les inte~nes de la residència rep la visita de dos persones de la seua família. · La tercera proposta és un 
programa d'atenció a la do
na i conciliació familiar amb 
flexibilitat horària i/o ajudes 
municipals per relaxar l'im
pacte del teletreball i cuidar 
els fills alhora si hi ha un al
tre confinament. 

catalogada com a residència ver
da, és a dir, sense contagis. De 
fet, al centre es funciona com si 
hi hagués petites microresidèn
cies ja que s'han creat grups de 
quinze persones cada un amb el 

seu personal específic i intrans
ferible. També s'han multiplicat 
els menjadors, que han passat de 
tres a sis per evitar els contac
tes. El centre compta amb estoc 
d'equips de protecció individual 

per no tenir problemes durant la 
tardor i l'hivern. A més a més, 
s'ha reservat un espai amb vuit 
llits només per a casos de conta
gi que calgui aïllar com a mesu
ra preventiva. 
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Milford Mocs i Gunther 
Cucs, avui ai3Amfores 
I LLEIDA I El singular duo mu
sicallleidatà Milford Mocs i 
Gunther Cucs aÇtuarà 'avui 
(20.00 h) a la Festa Menor 
de Setembre del' pub 3Àm
fores de Lleida en un con
cert titulat Cançons d'Amor. 
Presentaran el videoclip El 
Ministeri, que pot veure's a 
YouTube i que forma part del 
seu nou treball, Aviat ho pa
gareu (Picap). 

L'Espai Guinovart 
inaugura 'Llindars' 
I AGRAMUNT I Després de re
obrir les portes a finals de 
maig i allargar les exposici
ons confinades, l'Espai Gui
novart d'Agramunt estrena
rà aquest diumenge (12.30 
h) la nova mostra Llindars, 
en la qual el crític d'art i po
eta Bernat Puigdollers ex
plora els múltiples registres 
del concepte de llindar a les 
obres de Josep Guinovart. 

Villaró presenta la seua 
nova novel•la a la Seu 
1 LA SEU D'URGELL I La Terrasse
ta del Parc del Segre de la 
Seu d'Urgell acollirà demà 
dissabte (12.00 h) la presen
tació de la nova novel·la de 
l'escriptor Aibert Viüaró, La 
Companyia Nòrdica. 

Els Nobels rebran uns 
100.000 eu ros més 
I ESTOCOLM I Els guardonats 
amb el premi Nobel rebran 
a partir d'aquest any un milió 
de corones sueques més, uns 
100.000 euros. Els guardons 
tindran una dotació d'uns 
945.000 euros. 

Cultura GUIA I 41 I 

TRIBUNALS MUSEUS 

El Suprem avala el juljat de 
Barbastre en el litigi de l'art 
Rebutja el recurs de la Generalitat per les 111 obres del Museu de Lleida 

REDACCIÓ 
1 MADRID 1 La sala de conflictes 
jurisdiccionals del Tribunal Su
prem va resoldre ahir, tot just 
vint-i-quatre hores després de 
convocar-se la reunió, desesti
mar el conflicte de competènci
es plantejat el mes de gener pas
sat per la Generalitat davant el 
jutjat de primera instància núm. 
1 de Barbastre al litigi per les 
111 obres d'art del Museu de 
Lleida que reclama la diòcesi de 
Barbastre-Montsó. Així, d'acord 
amb aquesta resolució del TS, 
correspon a aquest jutjat oscenc 
la competència per continuar 
examinant el cas. 

S'ha de recordar que aquest 
jutjat va dictar una sentència 
el passat 10 de desembre de
clarant que les 111 obres d'art 
del Museu de Lleida originàries 
de parròquies de la Franja eren 
propietat d'aquestes parròquies 
i havien d'entregar-se "de forma 
immediata" al demandant, el 
bisbat aragonès. 

Davant d'aquesta sentèn
cia, la primera reacció des de 
la Generalitat va ser reclamar 
al Suprem la seua competència 
"exclusiva" sobre aquests béns 

_ en litigi per estar inclosos en 
una coHecció d'art que forma 
part del catàleg del patrimoni 
cultural de Catalunya des del 
1999. El recurs de competèn
cia advocava per la unitat de la 
col-lecció d'obres d'art del Mu-

Els bisbes de Barbastre i Lleida, al judici a Barbastre el2019. 

EXECUCIÓ PROVISIONAL 

Com en el cas de Sixena, 
el jutjat podria reclamar 
també l'execució 
provisional de la sentència 

seu de Lleida, la disgregació del 
qual requereix segons les lleis 
catalanes de patrimoni l'auto
rització expressa del departa
ment de Cultura. El recurs que 
es va presentar al gener també 
va rebre el suport del bisbat de 
Lleida i el Consorci del Museu. 

Ara, el jutjat de Barbastre 
podrà resoldre les sol·licituds 
d'aclariment i complement de 
la sentència i ocupar-se de la 
tramitació, en el seu cas, del 
recurs d'apeHació, ja anunciat 
per la nova consellera de Cultu
ra, Àngels Pansa (vegeu el des
glossament). Aquesta mateixa 
secció del Suprem ja va resoldre 
també en contra de la Genera
litat sobre un recurs semblant 
en el cas de les obres de Sixe
na al Museu de Lleida, que van 
acabar al monestir el desembre 
del2017 després de la polèmica 
intervenció de la Guàrdia Civil. 

POLÍTICA CULTURAL CONSELLERIA 

Àngels Ponsa 
convocarà una 
reunió //urgent" 
del Consorci 
• La consellera de Cultu
ra, Àngels Pansa, convo
carà una reunió "urgent" 
del Consorci del Museu 
de Lleida per consensu
ar amb Paeria, Diputa
ció, bisbat i consell del 
Segrià una reacció unà
nime a la decisió del Tri
bunal Suprem. Pansa, de 
visita a Sort (vegeu més 
informació a peu de pà
gina), va reconèixer que 
la resolució que atorga la 
competència sobre el litigi 
de les 111 obres al jutjat 
de Barbastre "no és una 
bona notícia", tot i que 
va assegurar aue conti
nuaran fent "el que sigui" 
per defensar el patrimoni 
cultural català. En aquest 
sentit, Ponsa va recordar 
que, després d'aquest re
vés judicial, el cas encara 
té molt recorregut als tri
bunals: "No s'acaba aquí. 
Es pot recórrer al jutjat, 
a l'Audiència d'Osca i es 
pot arribar també al Su
prem" per revertir aques
ta situació. 

La candidatura dels raiers a Patrimoni 
Mundial podria arribar a la Unesco el2021 
ACN que la candidatura, de caràcter 

transnacional i encapçalada per 
Polònia per qüestions d'estratè
gia, està promoguda per l'Asso
ciació Internacional de Raiers, 
creada el1989 sota la tutela del 
departament de Cultura. 

litat perquè Sort no sigui l'única 
capital de comarca sense aquest 
equipament". 

La consellera Ponsa va visitar les obres de la biblioteca de Sort. 

I SORT I La consellera de Cultura, 
Àngels Pansa, va dir ahir a Sort 
que confia que la candidatura 
dels raiers de la Pobla de Segur 
(Pallars Jussà) i Coll de Nargó 
(Alt Urgell) a Patrimoni de la 
Humanitat de la Unesco es pu
gui entregar el pròxim mes de 
març, perquè pugui ser avalu
ada i seguir amb els tràmits fi
nals el2022. Pansa va recordar 

Pansa va visitar al matí 
l'ajuntament de Sort, l'Arxiu 
Comarcal i les obres de la fu
tura biblioteca comarcal, que 
"espero que aviat sigui una rea-

Ara estan en curs les obres de 
la primera fase sobre l'estructu
ra aixecada fa dotze anys, quan 
es va frenar el projecte, encara 
que falten recursos per a la se
gona fase. Pansa tenia previst 
visitar a la tarda la Casa de la 
Sal de Gerri de la Sal i l'Espai 
Raier de la Pobla de Segur. 

, 
GENERACION 1974, de Juan Cal 
"Amors, odis, intrigues i passions, un llibre que farà història" 

Carme Vidal ~uguet 

.. _ - ..... 
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