
El risc es dispara a Cervera, i la Segarra 
encapçala el perill de rebrot a Catalunya
La demarcació de Lleida suma 84 nous positius i l'índex s'incrementa 
39 punts a la plana i 52 a l'Alt Pirineu i Aran en les darreres 24 hores
La demarcació de Lleida 
va sumar ahir 84 nous 
positius, 63 dels quals a la 
regió de Lleida i 21 a la de 
l'Alt Pirineu i Aran. Són 20 
positius menys que en el 
balanç anterior, en el qual 
se'n van comptabilitzar 104. 
Salut no va registrar cap 
altra mort, de manera que 
la xifra es manté en 347 
defuncions a la demarcació. 
El número d'ingressats es 
manté a igual a Lleida i al 
Pirineu.

Lleida
ACN
A la regió sanitària de Lleida, hi 
ha acumulats 12.014 casos con-
firmats per PCR, 62 més que el 
dia anterior. Són 12.681 si es te-
nen en compte totes les proves 
(63 més que el dia anterior). Un 
total de 311 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 
la pandèmia, les mateixes que en 
l'últim balanç. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
puja 39 punts respecte al dia an-
terior i està en 185,39, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(187,84). La velocitat de propaga-
ció puja per sobre de la barrera 
de l'1 (1,05), mentre que la set-
mana anterior era d'1,18. La ta-
xa de confirmats per PCR del 26 
de setembre al 2 d'octubre és 
de 94,22 per 100.000 habitants, 
també més alta que la setmana 
anterior. Hi ha 34 pacients ingres-
sats (els mateixos que fa 24 ho-
res), 19 a l'UCI (+1).
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A la ciutat de Lleida, on han 
mort fins ara 160 persones a cau-
sa del coronavirus, el risc de re-
brot puja a 183,21, quinze punts 
més que el dia abans (era de 
168,35 punts), però per sota de la 
setmana anterior, quan va ser de 
189,13.

A Balaguer, el risc de rebrot es 
dispara fins als 511,50, pràctica-
ment el doble (el dia abans era 
de 268). La setmana anterior era 
de 814,21. L'Rt supera la barrera 
de l'1 i està en l'1,16, per l'1,55 de 
l'interval entre el 19 i el 25 de se-
tembre. La taxa de confirmats per 
PCR està en 111,41. 

La pitjor situació es continua 
registrant a Cervera, on el risc de 
rebrot puja 148 punts i se situa 
en 1.446,93 (el dia abans era de 
1.298,1 punts), per sobre de mu-
nicipis catalans que es troben en 
un estat delicat, com Tortosa o 
Puigcerdà. 

ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran ha registrat 1.104 ca-
sos confirmats per PCR (20 més 
en les últimes hores) i 1.256 su-
mant totes les proves (21 més 
que el dia abans). Un total de 36 
persones han mort des de l'inici 
de la pandèmia (les mateixes que 
en l'anterior balanç). 

El risc de rebrot puja 52 punts 
i està en 276,42. La setmana del 

19 de setembre, la regió presen-
tava un risc de 247,6. L'Rt puja a 
l'1,23, mentre que la taxa de con-
firmats per PCR és de 119,66 per 
cada 100.000 habitants. Les últi-
mes dades assenyalen que hi ha 
14 pacients ingressats (igual que 
el dia anterior), cap a l'UCI.

La Segarra ha passat a liderar 

el rànquing comarcal de risc de 
rebrot a Catalunya en pujar en les 
darreres hores de 647,99 a 728,56 
punts. La segona comarca amb el 
risc més alt a Catalunya és la Cer-
danya (passa de 532,15 a 724,94), 
i en tercera posició se situa les Te-
rres de l'Ebre (712,15), comarca 
que ha estrenat restriccions. 

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 Pirin

26/9/20 - 2/10/20 343 81 94,22 119,66 185,39 276,42 1,05 1,23 4.961 1.644 41,79 38,65 51,60% 54,32% 30 10 21 0 5 4

19/9/20 - 25/9/20 336 69 92,30 101,93 195,98 247,60 1,18 0,76 5.631 1.344 45,36 41,68 52,98% 49,28% 20 8 10 1 3 3

12/9/20 - 18/9/20 315 159 86,53 234,88 151,58 627,02 1,01 1,76 5.024 1.628 44,52 42,82 51,43% 49,69% 13 12 0 1 3 0

02/3/20 - 5/10/20 12.014 1.104 3.300,21 1.630,87 100.815 16.804 45,18 46,79 54,35% 52,54% 868** 93** 161** 5** 311 36

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

34 14 19 0 12.681 1.256 185,39 276,42 311 36

Situació a 5/10/2020

Seguiment epidemiològic

En perill està també l'Aran, 
que està entre les comarques ca-
talanes amb risc més alt (passa 
de 505,42 a 521,17), i l'índex tor-
na a ser preocupant tant a la No-
guera (de 207,66 a 313,63) com a 
les Garrigues (de 211,7 a 315,61). 
Altres comarques on han pujat el 
risc són el Pla d'Urgell (de 83,54 a 
113,04), que torna a entrar en zo-
na vermella; el Segrià (de 127,11 
a 154,97) i l'Alt Urgell (de 142,47 
a 159,65). Per contra, el Pallars 
Sobirà cau a zona verda (de 43,77 
a 29,18) i el Pallars Jussà està a 
punt d'entrar-hi.  

DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot per Covid-19 a 
Catalunya segueix pujant i ja su-
pera la barrera dels 200, que su-
posa un risc molt alt, arribant als 
215,15 punts. La taxa de trans-
missió o velocitat de contagi, l'Rt, 
també puja d'1,06 a 1,13. Segons 
les dades de Salut, en les últimes 
24 hores s'han declarat 1.063 
nous casos confirmats per PCR, 
arribant als 148.270 des de l'inici 
de la pandèmia (174.011 amb to-
tes les proves), i hi ha hagut vuit 
noves morts, arribant a 13.423.

Tots els indicadors van em-
pitjorant. El risc de rebrot havia 
baixat de 225 a 187 entre la terce-
ra i la quarta setmana de setem-
bre, però del 26 de setembre al 2 
d'octubre ha tornat a pujar, fins 
als 215. Fa 24 hores era de 197. 
L'Rt també havia baixat d'1,25 a 
0,99, però aquesta setmana està 
en l'1,13, set centèsimes més en 
24 hores.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 26/9 al 
2/10)
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L’Ajuntament de la Pobla ha apro-
vat inicialment el projecte millora 
de l’espai públic i dotació d’es-
pais verds a l’entorn del Polies-
portiu i a l’inici del parc dels Ra-
iers. Es tracta d’un projecte que 
urbanitzarà i adequarà una zona 
de 2.700m2 amb diferents tipus 
de paviments i enjardinaments i 
que preveu un cost d’execució de 

288.999,51 €. Marc Baró, alcalde 
de la Pobla, explica: “Amb aques-
ta millora aconseguim dotar el 
municipi de més espai verd, se’n 
millora la circulació i s’habilita 
una zona mes còmoda per passe-
jar”. Les obres de millora comp-
taran amb la subvenció d’un 75% 
de l’import en el marc del projec-
te Pla de Barris.

La Pobla de Segur aprova 
inicialment la millora de 
l’entorn del Poliesportiu

Les obres tindran com a prin-
cipals actuacions la creació d’un 
espai verd de 4m que separarà 
físicament la vorera de la carre-
tera N-260, cosa que en millora-
rà la seguretat per als vianants i, 
alhora, generarà espais d’ombra 
al nou trajecte. També es preveu 
pavimentar l’espai exterior del 
pavelló, crear unes grades exte-
riors i millorar-ne els problemes 
de drenatge per convertir- lo ai-
xí en espai exterior per a la rea-
lització d’actes municipals. Amb 
aquestes actuacions, que es lici-
taran properament, es millora so-
bretot la comoditat dels vianants 
i usuaris de l’equipament. FOTO: Aj. Pobla de Segur / Imatge virtual de com quedarà aquesta zona

Les associacions que formen 
part de la Coordinadora d’En-
titats Salut Mental Catalunya – 
Terres de Lleida han registrat un 
increment d’atencions del 65% 
respecte l’any passat i han atès 
gairebé un miler de persones 
durant el confinament. La dada 
demostra, segons la coordinado-
ra, la necessitat de dotar de més 
mitjans a les associacions que 
fan atenció comunitària, que du-
rant la pandèmia de la covid-19 
han fet de “parallamps” per con-
tenir el sistema sanitari. 

Les nou entitats que formen 
part de la Coordinadora d’En-
titats Salut Mental Catalunya 
– Terres de Lleida han atès 947 
persones de març a juliol, durant 
els mesos de confinament. La 
dada més significativa, però, són 
les atencions, que han registrat 
un augment del 65% respecte al 
mateix període de l’any passat. 

El 87% de les atencions han 
estat per angoixa i estrès, el 
65,5% de dones i un 47% de les 
consultes han estat de persones 
en situació de vulnerabilitat. En 

la seva gran totalitat, els casos 
atesos han requerit suport emo-
cional i psicològic. Un 65% de 
les atencions s’han fet online i la 
resta de forma presencial, ja que 
el 37% de les persones ateses no 
tenia accés a internet.

Aquest escenari, segons as-
seguren des de la Coordinadora, 
demostra la necessitat de dotar 
de més mitjans l’àmbit comuni-
tari de la salut mental, no només 
el sanitari, ja que el primer ha 
actuat com a dic de contenció de 
l’atenció sanitària durant aquest 
període. En el marc d’aquestes 
reivindicacions, la Coordinado-
ra ha endegat una campanya en 
motiu del Dia Mundial de la Sa-
lut Mental, que es commemora 
el 10 d’octubre i enguany se ce-
lebra el 8. Els protagonistes de la 
iniciativa són una desena de per-
sones afectades i les seves famí-
lies que expliquen la seva ex-
periència durant el confinament 
i mostren les accions que porta a 
terme la Coordinadora així com 
un primer vídeo sobre l’estigma 
a partir de testimonis reals.

El 87% dels atesos durant 
el confinament per Salut 
Mental patia angoixa i estrés

FOTO: L.M. / Una reunió de la Coordinadora abans de la pandèmia Surten a la llum les restes del 
sistema defensiu del Molí 
de l’Espígol, a Tornabous
Les últimes excavacions al jaciment 
ibèric han destapat les muralles
Tornabous
L.M.
Les darreres campanyes d’exca-
vació realitzades el desembre de 
2019 i el juliol de 2020 al jaciment 
d’època ibèrica de Molí d’Espígol 
(Tornabous, l’Urgell) han posat al 
descobert les restes de muralles i 
altres estructures d’accés a l’anti-
ga ciutat. Les excavacions formen 
part del projecte quadriennal 
(2018-2019) de recerca arqueolò-
gica del Departament de Cultura 
El Molí d’Espígol (Tornabous, L’Ur-
gell): capital dels Ilergets (projec-

te MECI), impulsat pel Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. L’ob-
jectiu d’ambdues campanyes era 
descobrir la fesomia de la ciutat 
ibèrica en un lloc on encara no 
s’hi havia intervingut mai: el qua-
drant nord-est de l’espai del mo-
nument. Les prospeccions geofí-
siques fetes el 2011 feien sospitar 
que en aquest indret podia tro-
bar-se una de les portes de la ciu-
tat. Els treballs d’aquests dos anys 
han posat al descobert les restes 
de les muralles corresponents a 
la primera edat del ferro (segle 

VII aC), al període ibèric antic (se-
gles VI-V aC) i al període ibèric ple 
(segles IV-III aC), així com algun 
dels habitatges d’aquest darrer 
moment. A partir d’excavacions i 
d’estudis precedents, s’ha pogut 
determinar que els diferents pe-
rímetres de muralla estaven dis-
posats de manera concèntrica.  
Corresponen a les diferents fases 
de creixement del jaciment: del 
nucli central inicial, la fortalesa 
de la primera edat del ferro, a la 
complexa ciutat ibèrica del segle 
III aC.

FOTO: Dep. Cultura / Imatge de les noves descobertes al jaciment ibèric del Molí de l’Espígol
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Àger regularà els usos i 
la protecció del pantà 
de Canelles i Mont-rebei
Es preveuen sancions de fins a 3.000 
euros si s’incompleixen les normes
L’Ajuntament d’Àger (la 
Noguera) ha aprovat 
l’ordenança reguladora per 
a la protecció de l’espai de 
l’embassament de Canelles i 
el congost de Mont-rebei.

Àger
REDaCCIó
Focalitzada en la cura al medi 
ambient, l’Ajuntament d’Àger 
ha aprovat l’ordenança que ha 
de regular l’espai de l’embassa-
ment de Canelles i el congost de 
Mont-rebei, tal com va avançar 
ahir Ràdio Balaguer i va confir-
mar l’alcaldessa Mireia Burgués a 
aquest diari. Burgués va explicar 
que l’ordenança inclou mesures 
per regular-ne els usos i sancio-
nar actituds incíviques com ara 
el llançament de brossa a la zona. 
Per incomplir aquestes accions es 
preveuen sancions de fins a 3.000 
euros.

Segons explica l’alcaldessa 
d’Àger, es tracta d’unes accions 
que s’han pres “a l’espera de te-
nir el Pla Director d’Ordenació 
Territorial de l’embassament”, 

FOTO: ACN/ Imatge d’arxiu d’una embarcació al pantà de Canelles 

que ha de ser elaborat i aprovat 
per la Comissió per a coordinació 
i seguiment de l’ordenació de l’ús 
públic i les activitats turístiques al 
congost de Mont-rebei. Cal recor-
dar que aquesta comissió es va 
constituir arran de la situació de 
sobreexplotació en què es troba-
va la zona l’estiu de l’any passat i 
la conformen la Diputació de Llei-

da i la d’Osca, el Govern de la Ge-
neralitat i el Govern d’Aragó, les 
comarques de la Noguera i la Ri-
bagorça i els ajuntaments de Sant 
Esteve de la Sarga i Viacamp. En 
aquest sentit, l’alcaldessa Mire-
ia Burgués recorda que aquesta 
ordenança de regulació va estar 
oberta a exposició pública per re-
bre esmenes i propostes.

“En aquest acte de lliurament 
dels premis ‘Pica d’Estats’ hem 
pogut veure el potencial turístic 
de les Terres de Lleida a través 
d’uns ulls enamorats del nostre 
territori. Aquest enamorament 
per les nostres comarques és clau 
per a l’èxit del premi.” Així es va 
expressar Joan Talarn, president 
de la Diputació, en l’acte de lliura-
ment dels guardons del 31è Premi 
Turístic Internacional “Pica d’Es-
tats”. Enguany el premi d’Inter-
net ha obtingut el Premi especial 
del jurat pel treball “Els artistes 
van en tractor”, de la videoartista 
Sara Boldú i el de Premsa escrita 
d’informació general ha estat per 
al reportatge “Castells per la pro-
víncia de Lleida”, escrit per Daniel 
Romaní, amb fotografies de Santi 
Iglesias.

Lliuren els guardons del 31è Premi 
Turístic Internacional Pica d’Estats

FOTO: Diputació/ L’entrega es va fer de forma virtual per la pandèmia

Renfe incorpora un nou equip d’assistència 
tècnica a les línies de Lleida R-12, R-13 i R-14

La Diputació dona suport a la campanya 
‘Compra i guanya’ pel comerç local  

Des d’aquesta setmana, Renfe ha implementat un nou equip d’as-
sistència tècnica a l’àmbit de Lleida. La incorporació de quatre tèc-
nics permetrà realitzar les tasques de manteniment de primer ni-
vell als trens i serveis que l’operadora realitza a les línies R12, R13 
i R14. 

Durant tot l’octubre Balaguer, Cervera, Cervià de les Garrigues, June-
da, les Borges, Lleida i Tremp participen en la campanya conjunta de 
dinamització comercial i territorial Compra i guanya de la Xarxa de 
Barris Antics amb Projectes que aglutina 31 municipis de Catalunya, i 
que tenen el suport de Promoció Econòmica de la Diputació.

Dos milions per 
modernitzar 
el Canalet de 
Tàrrega
El Govern ha aprovat autorit-
zar les despeses amb càrrec 
a pressupostos d’exercicis fu-
turs d’Agricultura per atendre 
la subvenció de la Comunitat 
de Regants de l’Alt Urgell de 
Tàrrega, el Canalet, per a la 
modernització de la seva xar-
xa de distribució de reg per 
2.095.875 euros.

Mollerussa anticiparà a aquest 
proper divendres dia 9 la cele-
bració del Dia Mundial de la Sa-
lut Mental amb una acció, De 
balcó a balcó, pensada per llui-
tar contra l’estigmatització de 
les persones amb algun trastorn 
mental i afavorir-ne la rehabilita-
ció. Serà durant tot el matí a la 
plaça de l’Ajuntament on perso-
nes usuàries del Servei de Reha-
bilitació Comunitària.

Mollerussa celebra 
divendres el dia de 
la Salut Mental

Endesa, mitjançant la seva divi-
sió d’energies renovables Enel 
Green Power, va començar 
aquest dilluns el buidatge pe-
riòdic dels canals de Balaguer i 
Térmens, a la Noguera, i de Llei-
da, al Segrià, amb l’objectiu de 
realitzar-hi diversos treballs de 
manteniment i millora. El bui-
datge progressiu d’aquests tres 
canals industrials es farà també 
la setmana del 12 d’octubre al 
canal de Seròs (Segrià), que es 
troba aigües avall de la presa de 

Lleida, ubicada al parc de la Mit-
jana. Abans de buidar-los com-
pletament, però, es rescatarà la 
fauna piscícola i altres espècies 
que habiten en aquests ecosis-
temes. El conjunt d’aquestes ac-
tuacions, que es realitzen cada 
dos anys, tindrà una durada de 
cinc setmanes  i suposa l’aturada 
tècnica de les centrals de Bala-
guer, Térmens i Lleida, ja que les 
s’alimenten de l’aigua que circu-
la per aquestes infraestructures 
situades en cascada.

Endesa comença el buidatge 
al canal de Balaguer per 
tasques de manteniment

FOTO: Endesa/ Imatge dels treballs que s’estan fent a Balaguer
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POLIDEPORTIVO

Cadí y Vila-sana se ponen al día
El conjunto de la Seu recibe al Casademont Zaragoza en el 
partido aplazado y el del Pla visita la pista del Bigues i Riells
El Cadí la Seu d’Urgell i el 
Esneca Vila-sana recuperan 
hoy los partidos aplazados 
por los positivos de sus 
rivales.

Lleida
REDACCIÓN
El conjunto de l’Alt Urgell recibe 
en el Palau d’Esports al Casade-
mont Zaragoza en busca de su 
primera victoria de la temporada 
y con ganas de borrar el mal sa-
bor de boca que dejaron sus dos 
primeros compromisos, en espe-
cial el que supuso el estreno co-
mo locales ante el La Laguna.

El técnico Bernat Canut reco-
nocía en la previa que “pese a no 
hacer un mal partido en aspectos 
defensivos, tenemos que inten-
tar ser más consistentes a detrás. 
Hay unos diez o doce puntos que 
los liberamos nosotros con ma-
las decisiones defensivas. Poco a 
poco intentamos ser más un blo-
que detrás, intentar que nos ha-
gan menos puntos y delante in-
tentando mejorar para tener un 
juego más fluido. Vamos recupe-

FOTO: AE Sedis / El Cadí volverá a jugar ante su afición

rando a Dornstauder físicamente 
y a todo el equipo mentalmente 
en cuanto a tener una referencia 
interior”.

“Tenemos que hacer un so-
breesfuerzo cada semana, nece-

sitamos toda la plantilla para ser 
competitivos porque los rivales 
tienen mucho talento. Después 
de un tropiezo fuerte siguen te-
niendo el mismo talento, pero en-
cima se pueden extramotivar por 

haber salido escaldado de algún 
sitio. Zaragoza es un muy buen 
equipo, confeccionado para ganar 
y que, sin duda, vendrá con la ne-
cesidad de vencer porque es un 
equipo ganador y porque viene 

MOTOR

La leridana Zaida 
Teruel inicia el 
Campeonato 
Mediterráneo
La piloto leridana Zaida Teruel, 
del equipo Pallars Team, inició 
la temporada en el Campeonato 
Mediterráneo de Velocidad dis-
putado en el Circuito de Cheste 
Ricardo Tormo.

Después de un año diferente 
donde todos los planes se han 
visto alterados por la pandemia 
actual, por fin se hacía realidad 
y se daba la salida en la primera 
carrera de la temporada.

Después de realizar unos bue-
nos entrenamientos cronometra-
dos y mejorar cada salida a pista, 
volvían los nervios de afrontar 
una carrera pero con muchas ga-

nas de seguir mejorando.
Con 28 pilotos en la parrilla de 

salida y diferentes categorías, Zai-
da realizó una gran salida avan-
zando posiciones y manteniendo 
un buen ritmo para cruzar la ban-
dera a cuadros en la 14ª posición.

La piloto explicaba que “es un 
buen inicio de campeonato, des-
pués de un año difícil donde han 
anulado varias carreras a última 
hora y nos ha hecho cambiar al-
gunos planes pero siempre con la 
mentalidad fuerte. En un circuito 
nuevo para todo el equipo, nos 
hemos adaptado a la pista y he-
mos podido disfrutar”. FOTO: Armand J. / Zaida se clasificó en la decimocuarta posición en Cheste

de un partido difícil en Valencia. 
Necesitamos estar al 150% para 
competir”.

Mientras, la base Laura Pe-
ña indicaba que “tenemos que 
aprender de los errores. Ante La 
Laguna era el primer partido en 
casa y un partido que teníamos 
que ganar. Hemos visto los erro-
res, los hemos estado trabajando 
y creo que de cara al miércoles 
los tendremos bien soluciona-
dos. Encaramos este nuevo reto 
como siempre, muy motivadas y 
con muchas ganas de encontrar-
nos con la primera victoria”.

Mientras, el Esneca Vila-sana 
afronta el que será su segundo 
choque de la temporada en la OK 
Liga Femenina en la pista del Bi-
gues i Riells tras las buenas sen-
saciones que dejó el debut como 
locales del pasado fin de semana. 
El equipo de Jordi Capdevila se 
impuso al Vilanova con autori-
dad e intentará sumar un nuevo 
triunfo en un choque en el que 
podrá contar con toda la plantilla 
una vez Maria Porta ha visto co-
mo su alergia mejoraba.
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