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Hallan sano y salvo al ‘boletaire’ 
que se perdió el sábado cerca 
de Gavet de la Conca | PÁG.13

PETICIÓN DE LOS CLUBES. 
Los equipos de Lleida proponen 
aplazar la liga hasta enero | PÁG.19

VICTORIA DEL LLISTA BLAVA. 
El equipo gana al Caldes (3-2) en su 
primera victoria en Bell-lloc  | PÁG.18

FOTO: Núria García / La Agrupación de Tambores y Bombos de la Casa de Aragón cerró los actos de un Dia de la Seu Vella adaptados este año a las exigencias sanitarias

Toque de queda
► Esta medida 
emana del Estado 
de Alarma que el 
Gobierno prevé 
para seis meses

► El Govern lo 
decreta de 22.00 
a 6.00 horas y lo 
ve necesario pero 
no “coercitivo”

► Hay causas de 
exención como las 
urgencias, cuidar 
a mayores o ir o 
volver del trabajo

► Los comercios 
deberán cerrar a 
las 21.00 horas y 
el sector cultural 
una hora después

► Restaurantes: 
Podrán repartir 
hasta las 22.00 a 
domicilio y a las 
21.00 en su local

► Interior tilda 
de “insuficiente” 
el amparo legal 
del Estado para 
combatir el Covid FOTO: N. García / Los Mossos controlan que se cumpla el confinamiento nocturno TEMA DEL DIA | PÁG.3-7
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Tambores contra el 
Covid en la Seu Vella
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Puja el risc de rebrot a la demarcació 
de Lleida, amb una nova defunció
L'índex es dispara al conjunt de Catalunya, creixent 75 punts en un 
sol dia i arribant als 788, mentre registra gairebé 5.000 nous contagis
La demarcació de Lleida 
suma 261 nous positius, 
223 dels quals a la regió de 
Lleida i 38 a l’Alt Pirineu i 
Aran. Són 87 positius més 
que al balanç anterior, en 
què se'n van comptabilitzar 
174. Salut va registrar una 
nova mort a la demarcació, 
de manera que la xifra creix 
fins a 364 defuncions. El 
número d'ingressats creix 
a la plana (+7) i es manté al 
Pirineu, 90 en total.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 14.283 casos confir-
mats per PCR o antígens, 223 més 
que el dia anterior. Són 14.962 si 
es tenen en compte totes les pro-
ves. Un total de 326 persones han 
mort per coronavirus des de l'ini-
ci de la pandèmia, una més que 
en l'últim balanç. Entre el 15 i el 
21 d'octubre es van notificar tres 
morts, per les 8 de l'interval an-
terior.

Pel que fa al risc de rebrot, 
puja 30 punts i se situa en 520, 
per sobre del registrat la setma-
na anterior (504). La velocitat de 
propagació baixa a l'1,17, men-
tre que la setmana anterior era 
d'1,47. La taxa de confirmats per 
PCR/TA està en 254,09 per cada 
100.000 habitants.

Hi ha 71 pacients ingressats 
(+7), 13 dels quals a l'UCI (un 
més). Els ingressats creixen en 
els últims set dies, amb 61 (11 a 
l'UCI). En l'interval anterior eren 

16.560
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Positius***
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43.246.453
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Positius
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35 els hospitalitzats, dels quals 6 
a la unitat de crítics.

ALT PIRINEU: RISC DE 632

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.433 casos 
confirmats per PCR o TA, 38 més, 
i 1.598 sumant totes les proves. 
Un total de 38 persones han mort 
des de l'inici de la pandèmia, les 
mateixes que en l'anterior balanç. 
El risc de rebrot torna a pujar fins 
a 632, amb un increment de 81 
punts en 24 hores. La setmana del 
8 al 14 d'octubre estava en 302.

L'Rt puja a l'1,73, mentre que 
la taxa de confirmats per PCR és 
de 214,2 casos per cada 100.000 
habitants. La incidència acumula-
da a 14 dies està en 382, pels 304 
de l'interval anterior.

A la regió hi ha 19 pacients in-
gressats, dos a l'UCI, sense canvis 
respecte al dia anterior. Entre el 
15 i el 21 d'octubre hi havia 14 in-
gressats (un a l'UCI), mentre que 
en l'interval anterior eren 11 els 
hospitalitzats, cap en estat crític.

LA DEMARCACIÓ SEGUEIX EN 
ZONA VERMELLA

La demarcació de Lleida se-
gueix en zona de màxim risc de 
rebrot, en vermell, un dia més La 
majoria de comarques han vist un 
increment en la darrera jornada, 
liderades per l'Alt Urgell, que amb 
941,15 puja més de 320 punts 

(619,77 el dia anterior), seguit pel 
Pallars Sobirà, que puja de 598,18 
a 772,17, més de 170 punts d'in-
crement. El Solsonès té una puja-
da del risc de 90 punts, creixent de 
894,54 fins a 1083,77. La Segarra 
creix 90 punts i es situa en 812,48 
(estava en 722,50). El Pla d’Urge-
ll, passa de 388,02 a 452,44, 70 

punts més. El segueixen amb un 
increment d'uns 20 punts el Se-
grià, situat en 526,54 punts de risc 
de rebrot (503,87 la jornada ante-
rior) i l'Urgell, que puja de 530,69 
a 553,48 punts. Les Garrigues 
veuen un increment de 10 punts, 
passant de 675,35 a 685,87, i 
l'Alta Ribagorça té una lleu puja-

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

15/10/20 - 21/10/20 925 145 254,09 214,2 520 632 1,17 1,73 9.584 1.670 45,06 38,5 53,95% 51,03% 61 14 11 1 3 2

08/10/20 - 14/10/20 783 114 215,09 168,4 504 302 1,47 1,05 6.147 1.193 41,78 45,89 51,98% 51,75% 35 11 6 0 8 0

01/10/20 - 07/10/20 525 92 144,22 135,91 330 333 1,54 1,35 5.148 1.629 43,52 42,23 52,57% 53,26% 30 11 18 0 4 0

01/3/20 - 24/10/20 14.283 1.433 3.923,50 2.116,88 120.428 20.436 45 45,85 54,15% 52,55% 326 38

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril / (***) Dades de divendres 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

71 19 13 2 14.962 1.598 520 632 326 38

Situació a 25/10/2020

Seguiment epidemiològic

da i arriba als 312,37 punts (dels 
312,28 previs). El risc baixa a la 
Cerdanya, concretament quasi 50 
punts, de 920,73 a 873,14. Tam-
bé es redueix a l'Aran: 521,54, 
una baixada de més de 40 punts 
respecte els 565,10 anteriors. La 
Noguera baixa als 580,01 punts 
(595,79 al balanç previ), 15 punts 
menys, i el Pallars Jussà baixa de 
166,97 a 154,26, quasi 10 punts 
menys.

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot a Catalunya 
puja 75 punts més en un sol dia 
i arriba als 788 punts, segons les 
dades actualitzades del Departa-
ment de Salut, que ha començat 
a donar també la dada d'incidèn-
cia a 14 dies, i que se situa en 
534. La taxa de transmissió o ve-
locitat de contagi, l'Rt, creix tres 
centèsimes, d'1,50 a 1,53. En l'ac-
tualització de dades s'han decla-
rat 4.820 nous casos confirmats 
per PCR o tests d'antígens (TA), 
fins als 203.188 des de l'inici de 
la pandèmia. Segons l'últim ba-
lanç, l'11,98% de les proves que 
es fan donen positiu. També s'ha 
informat de 21 noves morts, amb 
un total de 13.794. D'altra banda, 
hi ha 142 ingressats més per co-
ronavirus als hospitals catalans, 
amb un total de 1.885 persones, 
342 de les quals a l'UCI (+17).

El risc de rebrot continua im-
parable a l'alça i s'apropa ja als 
800 punts a Catalunya, en con-
cret està en 788, uns 75 punts 
més en 24 hores. L'Rt puja tres 
centèsimes, d'1,50 a 1,53.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 15/10 al 21/10)
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Alliberen 30 exemplars 
de tortuga mediterrània 
a la reserva de Bovera
Endesa i l’ONG Trenca 
han alliberat 30 tortugues 
mediterrànies a la reserva 
de Bovera, les Garrigues, on 
també es duu a terme un 
cens dels exemplars.

Bovera
REDACCIÓ
La Vall Major de Bovera, a les Ga-
rrigues, compta des d’ahir amb 30 
noves tortugues mediterrànies. 
Personal del Centre de Recupe-
ració d’Amfibis i Rèptils de Cata-

lunya (CRARC) van alliberar ahir 
al matí els exemplars a les finques 
de custòdia on l’ONG Trenca està 
treballant des de fa sis anys per a 
la reintroducció d’aquesta espècie 
amenaçada, un projecte que duu 
a terme amb el suport d’Endesa. 
Amb aquesta acció, ja són 172 els 
exemplars alliberats en aquest 
espai a tocar del Parc Natural del 
Montsant.

Les xifres de l’últim cens rea-
litzat en aquest espai de les Ga-
rrigues, són molt positives ja que 

apunten a una taxa de supervi-
vència dels animals del 60%, tot 
un èxit en un projecte de rein-
troducció d’aquestes característi-
ques. Per realitzar els censos s’uti-
litzen gossos que actuen com a 
detectors biològics provinents de 
l’Equip Caní per a la Conservació 
de Trenca (ECCO – Trenca).

Aquest projecte s’emmarca 
dins del Pla de Conservació de la 
Biodiversitat d’Endesa i es tracta 
d’una actuació enfocada al desen-
volupament rural sostenible.

FOTO: Núria Garcia / Els gossos de l’ONG Trenca ajuden a buscar les tortugues per poder-ne fer un cens 
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FOTO: Núria Garcia  / Ja s’han rescatat 172 exemplars d’aquesta espècie

FOTO: Núria Garcia  / Es realitzen seguiments periòdics a les tortugues

La basílica de Tremp va acollir 
ahir al migdia les confirmacions 
dels joves del municipi. La cele-
bració va estar oficiada pel bis-
be de la Seu d’Urgell, Joan-Enric 

Vives. Tant els assistents, com 
la plana eclesiàstica van dur la 
mascareta en tot moment i es 
van respectar les distàncies de 
seguretat dins l’església. 

Confirmacions adaptades 
a la pandèmia a Tremp

FOTO: Jordi Uriach / El bisbe va oficiar la cerimònia ahir al migdia

Tàrrega va celebrar ahir diumen-
ge la primera activitat engloba-
da dins el Correllengua 2020. La 
plaça de les Nacions sense Estat 
va acollir amb èxit una lectura de 
textos de Pere Calders, escriptor 
del qual s’ha commemorat re-
centment els 25 anys de la seva 
mort. Els Xicots de l’Esplai, quar-
tet targarí que recrea cançons ca-
talanes, va arrodonir la trobada, 
que es va desenvolupar amb afo-
rament limitat i reserva prèvia de 
localitats. Així mateix, es va vetllar 
per la resta de mesures sanitàries 
com la desinfecció prèvia de l’es-
pai, distància interpersonal, ús de 
mascareta i gel hidroalcohòlic.

Organitzat per Agenta (Agru-

pació d’Entitats de Tàrrega) i la 
Regidoria de Cultura, el Corre-
llengua vol reivindicar l’ús social 
del català. En aquest sentit, la 
portaveu d’Agenta, Mariona So-
lé, va llegir el manifest escrit en-
guany pel director de teatre Joan 
Lluís Bozzo. Per la seva part, el re-
gidor de Cultura, Carlos Vílchez, 

va posar de relleu la col·laboració 
entre el consistori i el teixit asso-
ciatiu per continuar oferint acti-
vitats en el context actual sota el 
lema que “la cultura és segura”. 

La següent proposta del Corre-
llengua arribarà el divendres 30 
d’octubre, amb el concert de Fe-
liu Ventura al Teatre Ateneu.

Tàrrega obre el 
Correllengua 
amb música i la 
lectura dels textos 
de Pere Calders

FOTO: Aj. Tàrrega / Els Xicots de l’Esplai també van actuar ahir a Tàrrega
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Troben sa i estalvi el boletaire 
que va desaparèixer aquest 
dissabte a Gavet de la Conca
L’home, de 68 anys, va ser traslladat a l’hospital de 
Tremp després d’estar tot un dia perdut al bosc
L’home que va desaparèixer 
dissabte al migdia a Gavet 
de la Conca mentre buscava 
bolets, va ser trobat 
ahir pels Bombers de la 
Generalitat, quan duia 24 
hores desaparegut. A banda 
d’estar desorientat i amb 
alguna ferida superficial, 
estava amb bon estat de 
salut.

Gavet de la Conca
GENÍS CASANOVAS / REDACCIÓ
Els Bombers de la Generalitat van 
trobar ahir al migdia a l’home de 
68 anys que s’havia perdut dis-
sabte a les dues de la tarda quan 
recollia bolets amb un amic a Ga-
vet de la Conca.

Segons va explicar el cap de 
l’operatiu de recerca, Jaume Ba-
lañà, a aquest diari, el boletaire 
va ser trobat amb algunes ferides 
superficials i molt desorientat, 
però sense danys físics impor-
tants. Tot i així, va ser traslladat 
a l’Hospital de Tremp per precau-
ció. 

Els Bombers van explicar que 
des del seu helicòpter van detec-
tar un objecte que podia indicar 
el pas recent d’algú per una zona 
situada a uns 2 quilòmetres del 
darrer punt d’albirament de la 
persona, i lleugerament al sud-
oest dels sectors on ahir al matí 

FOTO: Bombers de la Generalitat / L’home es va perdre dissabte al migdia quan buscava bolets amb un amic

es desenvolupava la recerca ter-
restre. L’aparell va aterrar i els 
efectius GRAE van inspeccionar 
l’element, que va resultar ser la 
jaqueta de l’home extraviat. Al 
cap de poc, el trobaven gràcies a 
la intervenció de l’equip caní.

L’home va ser traslladat amb 
l’helicòpter fins al punt des d’on 

es coordinava la recerca, a peu 
de la carretera L-911. Allà, la se-
va família en va fer el reconeixe-
ment oficial i, tot seguit, el mateix 
helicòpter el van traslladar fins a 
l’Hospital de Tremp.

El sergent dels Bombers de la 
Generalitat del parc de Cervera va 
recordar la importància “d’anar 

ben preparat i equipat quan anem 
al medi natural” i va explicar a LA 
MAÑANA que l’home perdut no 
duia el mòbil a sobre al desapa-
rèixer i que això va dificultar molt 
la cerca, a la qual hi van participar 
14 dotacions dels Bombers, 7 dels 
Mossos d’Esquadra, efectius del 
SEM i voluntaris.
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Els Bombers 
extingeixen 
diversos incendis 
de vegetació

Crema la teulada 
d’una casa a 
l’avinguda Bisbe 
Iglesias de Tremp

Incendi d’un 
magatzem amb 
maquinària 
agrícola a Estaràs

Durant el dia d’ahir, els Bom-
bers de la Generalitat van haver 
d’actuar en diversos incendis 
de vegetació arreu de la de-
marcació de Lleida. El primer va 
ser a Vilanova de la Barca, on al 
migdia dues dotacions van apa-
gar un foc prop de la carretera 
C-13 que també va afectar un 
pal de la llum. Als Alamús, just 
una hora després, van cremar 
400 metres quadrats de vege-
tació. Finalment, a Lleida, prop 
de la L-702, una dotació dels 
Bombers va extingir un foc de 
matolls prop d’una industria.

La teulada d’una casa va cre-
mar ahir a l’avinguda Bisbe Igle-
sias de Tremp. Els Bombers de 
la Generalitat van rebre l’avís 
a les 13.02 del migdia i fins al 
lloc dels fets s’hi van desplaçar 
dues dotacions, les quals van 
accedir a l’interior de la casa 
per apagar el foc des de dins.

Ahir a la tarda es va produir un 
incendi dins un magatzem al 
municipi d’Estaràs (la Segarra).  
El foc, que va ser extingit per 
dos dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, va afectar al-
gunes màquines agrícoles de 
l’interior i a la caldera de l’im-
moble.

ART, CULTURA, RUPTURA
27/10 19.00h  

OBERTURA DEL CURS 2020-2021  Aula Magna IEI

FEMENÍ
SINGULAR

cultura

28/10 19.00h  
LA IMATGE ÉS ART, O L  'ART ÉS IMATGE?

Streaming a través de culturaiei.cat

Assistència presencial amb aforament limitat i prèvia inscripció a través del correu difuint@diputaciolleida.cat

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2020 33

Caminades arreu 
de la demarcació en 
suport a les persones 
malaltes de càncer

Comença el festival 
Cinemón amb una 
sessió dedicada al 
públic infantil

Ahir va començar l’activitat 
organitzada per l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
(AECC): “La cursa més llarga”, 
que enguany s’ha adaptat a la 
pandèmia, organitzant petites 
rutes arreu de la demarcació 
de Lleida. Des d’ahir i fins al 
31 d’octubre seran més de 20 
els municipis que hi participin, 
com Balaguer, Albagés, Arbeca, 
Lleida o Torre de Capdella.

La 5a edició de Cinemón Xic 
va aixecar ahir al migdia el 
teló al Teatre de la Llotja amb 
l’estrena a Catalunya de la 
projecció  de cinema infantil 
“Fritzi, un conte revolucionari”, 
una coproducció d’Alemanya-
Bèlgica-Luxemburg i la 
República Txeca, que retrata la 
caiguda del mur de Berlín des 
de la perspectiva d’una nena.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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