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Salut rectifica i no permet 
reobrir ellleure nodurn 
La corba ascendent de contagis empeny a fer marxa enrere 11 El 
Procicat ho va autoritzar dimarts i els metges ho criticaven 

ACN 1 REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Els departament de Sa
lut va decidir ahir congelar la 
reobertura deis locals de lleure 
nocturn anunciada dimarts, se
gons va confirmar ahir a la nit 
la conselleria. La rectificació es 
va decidir després d'haver cons
tatat que des que es va treballar 
en la resolució perque reabris
sin pubs i discoteques l'índex 
de rebrot ha pujat a Catalunya 
(vegeu les dades annexes) i que 
els indicadors per als proxims 
dies auguren que hi podria ha
ver nous increments. Segons 
Salut, la decisió de la consellera, 
Alba Vergés, i del secretari de 
Salut, Josep Maria Argimon, ja 
es va comunicar ahir a la nit a 

diferents membres del Govern, 
que s'hi van mostrar favorables. 
El Procicat va aprovar dimarts 
que els locals de lleure nocturn 
poguessin obrir de nou, enca
ra que sense utilitzar la pista 
de hall. El sector, molt danyat 
per les restriccions a causa de 
la pandemia, demanava re
obrir. L'ordre els permetia fer
ho fins a les tres de la matina
da i obligava a ocupar la pista 
de hall amb taules i cadires, o 
bé només amb cadires. També 
es mantenía ellímit de l'afora
ment maxim en un 50 per cent, 
s'obligava a utilitzar mascare
ta mentre no es consumís i els 
responsables del local havien 
de tenir un registre d'assistents 

DAD ES DE LA COVID-19 

davant de possibles contagis per 
facilitar el rastreig. L'obertura 
s'havia d'iniciar ahir. Tanma
teix, hi havia veus crítiques 
amb aquesta mesura en plena 
corba ascendent de contagis, 
com coHectius-de metges. Ahir 
al migdia, el secretari de Salut, 
Marc Ramentol, va atribuir a 
aspectes de "correcció formal" 
del document el fet que no s'ha
gués publicat encara al Diari 
Oficial de la Generalitat. Tan
mateix, fonts del Govern van 
assegurar que amb tota proba
bilitat es publicaría avui. Final
ment, tanmateix, la Generalitat 
havia fet marxa enrere i havia 
decidit congelar la reactivació 
d'aquests locals. 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 
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Els ingressats per Covid a Lleida cauen al 
mínim els últims tres mesos, amb 45 
M. MARQUES 1 E. FARNELL 
1 LLEIDA 1 El nombre d'hospitalit
zats per Covid a la regió sani
taria de Lleida continuen des
cendint i ahir es va registrar la 
xifra més baixa en els últims 
tres mesos. En concret, eren 45, 
i cal remuntar-se al 4 de juliol 
per trobar un nombre inferior, 
amb 38. A partir de llavors, va 
pujar arran de la segona onada. 
En concret, hi ha 30 pacients a 
!'hospital Arnau de Vilanova (7 

a l'UCI) i 15 a les clíniques pri
vades. Així mateix, segons les 
últimes dades de Salut, s'ha re
gistrat una altra víctima mortal 
al pla i el total de defuncions a la 
província ja és de 348. També va 
notificar 78 positius més a Po
nent i 11 a l'Alt Pirineu i Aran, 
de manera que el total d'enco
manats és de 14.026. Respecte 
al risc de rebrot, continua pujant 
al pla amb 30 punts més, fins 
als 214,28, encara que per sota 

de la mitjana catalana (234). Al 
Pirineu, ha baixat cinc punts i 
l'índex és de 271,62. Tot i així, 
el Jussa, el Sobira i l'Alta Riba
gon;a són les tres úniques co
marques catalanes amb un risc 
de rebrot baix o nul. Al Jussa, 
Sobira i Alt Urgell ha descen
dit 46 punts i al Solsones, 190 
punts. A Balaguer, el risc es va 
incrementar en lOO punts en les 
últimes vint-i-quatre hores, i va 
arribar als 611,02. 

Cinc col·legis del 
Segria deixen de 
tenir confinats 
El total d'alumnes i· docents a'illats baixa 
a 1.110 11 Hi ha més grups que acaben la 
quarantena que els que· la comencen 

M. MARQUES 1 X. R./ H.C. 
1 LLEIDA 1 Cinc centres educatius 
del Segria que tenien grups con
finats han recuperat al cent per 
cent les classes presencials a 
!'acabar el període de quaran
tena, segons les dades d'Edu
cació. En concret, es tracta dels 
instituts Marius Torres (tenia 
quatre classes a'illades) i Maria 
Rúbies (dos) i les escales Cer
vantes (dos), Almenar (dos) i 
Alguaire (un). A més, l'insti
tut Torre Vicens compta amb 
un grup alllat, mentre que fins 
ara eren dos. Al contrari, hi 
ha dos grups confinats més al 
col·legi Claver, perla qual cosa 
ja són tres. En el conjunt de la 
demarcació constaven ahir 47 
grups confinats, amb 1.110 per
sones, 41 menys que dimarts. 
Més de la meitat de confinats 
es concentren al Segria (548). 
Així mateix, en els últims deu 
dies s'han registrat 75 casos de 
Covid als centres educatius. Se
gons dades d'Educació, a l'esco
la Jaume Balmes de Cervera hi 
ha tres grups amb 59 persones a 
casa, i perla seua banda, al col
legi Mare de Déu de Montserrat 
de les Borges Blanques són dos 
amb 51 aillats. 

D 'altra banda, la secreta
ria general d'Educació, Núria 
Cuenca, va destacar que des de 
l'inici del curs s'han ai:llat un 

total de 2.261 grups a Catalu
nya, un 3% del total, dels quals 
1.096 ja s'han desconfinat i 900 
ho faran en els proxims dies. 
"No hi ha contagis a les esco
les", va afirmar, i va assenyalar 
que "la crisi la superarem amb 
els centres oberts", jaque "aju
den a prevenir contagis, a més 
que així garantim una igualtat 
d'oportunitats". Va assegurar 
que "progressivament" es va 
reduint l'absentisme. Perla se
ua part, el secretari general de 
Salut, Marc Ramentol, va dema-

CATALUNYA 

Des de l'inici del curs 
s'han a·illat 2.261 grups 
a Catalunya, el 3%, i 1.096 
ja estan desconfinats 

nar a les famílies que els neos 
portio mascaretes quirúrgiques 
amb els estandards de qualitat 
marcats. Van destacar que la 
taxa de positivitat de les PCR a 
la comunitat educativa per con
tactes estrets és inferior a la deis 
contactes externs a l'escola. De 
les 100.000 PCR realitzades, la 
taxa de positius és inferior al5 
per cent, amb l'excepció deis 
cicles formatius (5,1 %). La mit
jana catalana és del8%. 
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MUNICIPIS POBLACIÓ 

Vielhá i Naut Aran guanyen 85 veins 
cadascun durant la-crisi sanitaria 
Adquireixen cases i s'empadronen en segones residencies del pla i el Pirineu 
REDACCIÓ 1M. M. B. 
1 LLEIDA 1 Vielha ha guanyat 85 
habitants des de l'inici de la crisi 
sanitaria, el mes de mar~ passat, 
mentre que Naut Aran ha afe
git també 85 persones al padró 
municipal. Així es desprim de 
les dades del cens d'aquests dos 
ajuntaments aranesos. Si bé el 
creixement ha estat identic en 
aquest període, té un perfil so
cial diferent en cadascun deis 
casos. . 

El cens de Naut Aran ha pas
sat de 1.833 habitants al mar~ 
a 1.918 ahir. "Cree que mai ha
víem passat de 1.900", va expli
car l'alcalde, César Ruiz-Canela 
(CDA), i les xifres de l'Institut 
d'Estadística de Catalunya ho 
corroboren. Bona part dels nous 
vei:ns són propietaris d'habitat
ges que s'han empadronat en la 
que era la seua segona residen
cia. "Alguns fan teletreball; al
tres són d'aquí, vivien fora i han 
tomat, i altres vénen a treballar 
a l'hivem", va assenyalar. El col
legi de Salardú ha passat de 53 a 
70 escolars, un augment que va 
obligar a habilitar el menjador 
coma aula . Els alumnes dinen 
en un local social proper. 

Vielha, per la seua part, ha 
passat de 5.656 a 5.741 ve1ns 
censats, i el seu creixement té un 
perfil diferent al de Naut Aran. 
L'alcalde, Juan Antonio Serrano 
(UA), va explicar que en gran 
part el formen persones que 
han anat a viure amb familiars i 
amics que resideixen i treballen 
al municipi, molts d'ells d'origen 
estranger. "La situació aquí és 
millor que en altres zones", va 
assenyalar el primer edil. 

Aquest creixement de la po-

Una aula de l'escola de Salardú a l'inici del curs. 

Baqueira augmenta els controls 
perdonar foñets a residents 
• Baqueira-Beret ofereix 
cada any als ve1ns de Naut 
Aran, Alt Aneu i Esterri, els 
municipis amos de les mun
tanyes que formen el seu do
mini esquiable, la possibili
tat d'adquirir forfets de tem
porada a un preu simbolic. 
Aquest any, l'estació d'esquí 
augmentara els controls per 
assegurar-se que només les 
persones que resideixen en 

aquestes localitats es benefi
cien d'aquests abonaments de 
temporada. Encartes envía
des als ajuntaments, assenya
la que "la prolifera ció de se
gones residencies ha desem
bocat en situacions abusives" 
i exigeix acreditar no només 
l'empadronament, sinó la re
sidencia efectiva mitjant;ant 
el document de la vida labo
ral del sol-licitant. 

blació es dóna també en altres 
zones del Pirineu, encara que de 
manera desigual. Així, munici
pis del Pallars proxims a Aran 
com Alt Aneu i Esterri d'Aneu 
han guanyat cinc habitants ca
da un. L'augment del cens no es 
limita a la muntanya, sinó que 
s'estén també a arees rurals del 
pla. L'alcalde de Granyena de 
les Garrigues, Cisco Esquerda, 
va assegurar que des del mes de 
mart; la població ha crescut en 
una vintena de veins i ha pas
sat de 144 a 163. Són famílies 
de Lleida i de Terrassa que ja 
estiuejaven al poble, hi tenien 
lla~os familiars i s'hi han empa
dronat arran de la pandemia. A 
Vinaixa, )'alcalde, Josep Maria 
Tarragó, va indicar que també 
han guanyat una vintena de ve-
1ns. També són estiuejants i han 
decidit inscriure's al cens. A la 
Floresta, el primer edil, Jaume 
Setó, va assenyalar que s'hi ha 
empadronat una fann1ia de Tar
ragona amb un nen d'onze anys. 

Censos d'habitatges 
A Preixana, prop d'una tren

tena de vei:ns s'han empadronat 
des de l'inici de la crisi sanitaria. 
L'alcalde, Jaume Pané, va ex
plicar que "ara no tenim gaire 
oferta de cases, en queden cinc 
o sis per Hogar, i ara ve més gent 
a preguntar per habitatges". A 
Sant Martí de Riucorb, !'alcal
de, Gerard Balcells, va explicar 
que "hi ha alguna casa a la ven
da, poco res de lloguer, i molta 
demanda". 

Diverses comarques de Lleida 
es proposen d'elaborar censos 
d'habitatges buits per facilitar 
que els habitin. 

Artesa sondeja els ve'ins 
sobre la variant 
1 ARTESA DE SEGRE 1 Artesa de Se
gre ha iniciat un sondeig per 
coneixer l'opinió déls vei:ns 
sobre la futura variant de 
Tremp. Ha elaborat un for
mulari que es pot respondre 
a l'ajuntament o online. L'al
calde, Domenec Sabanés, va 
explicar que les opinions es 
remetran al departament de 
Territori perque valori ajor
nar les obres. 

Crítiques a les hores 
extres a la Diputació 
1 LLEIDA 1 La diputada provin
cial de Cs, Maria Burrel, va 
criticar ahir a la comissió de 
Recursos Humans de la Di
putació "l'excés d'hores dels 
treballadors" que impliquen 
"un sobreesfor~" i "una des
pesa en compensacions per 
valor d'uns 48.000 euros", 
segons va informar el partit. 
Cs aposta per iniciar proces
sos que permetin cobrir les 
60 vacants i planificar les 
futures plantilles. 

Tremp prepara una 
nova Fira del Codony 
1 TREMP 1 Tremp ja prepara la 
Fira del Codony, que se cele
brara el proxim 31 d'octubre 
i s'adaptara a la crisi sanita
ria. El recinte sera més gran 
i es necessitara reserva per 
participar en les activitats, 
entre les quals es troba una 
demostració del xef Sergi de 
Meia. 

Nova senyalització 
Starlight a la Noguera 
1 LLEIDA 1 Un total de divuit mu
nicipis de la comarca de la 
Noguera estrenaran aquesta 
setmana la nova senyalitza
ció Starlight, que certifica 
que no tenen contaminació 
lluminosa. 
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