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Les curses ciclístes tornen als circuits 
urbans amb la Copa Catalana infantil, 
ahir als carrers de Lleida 

I pàg. 26 . 
El Servei de Suport al Dol de Ponent 
demana més visibilitat per a les 
morts de nadons prematurs 
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EL PLA I El PIRINEU SE SITUEN EN 331 PUNTS, ÍNDEXS MOLT ALTS PERÒ LLUNY DELS 1.000 DEL SEGRIÀ AL JULIOL 

El risc de rebrots es dispara a 
Lleida i a la resta de Catalunya 
_ n s contacte social li La 

Generalitat prepara un paquet de 
restriccions per frenar la Covid 

L'A-2, amb 
retencions 
fins entrada 
la nit. 

La Udl reduirà l'activitat 
presencial durant 15 dies 

Ferit pel seu germà mentre caçaven · 
Un va disparar a una presa a Arbeca i va tocar accidentalment l'altre 

COMARQUES 113 

Vaga de metges en tots els 
CAP a partir d'avui 

COMARQUESI11 

ÉS NOTICIA I 3-6 

Som Poble 
de Gimenells 
veu interessos 
urbanístics 
en la censura 
Som Poble de Gimenells, que 
perdrà l'alcaldia si prospera la 
censura, creu que unes obres de 
la família de Dante Pérez estan 
darrere de la moció. 

COMARQUES 112 

Mor l'exconseller 
de la Pobla de 
Segur Ignasi 
Farreres 
Conseller de Treball en els Go
verns de Jordi Pujol entre el 
1988 i el1999 i sota el mandat 
del qual es va crear el Servei 
Català d'Ocupació. 

GUIA I 29 

CL IN I CA C HE LA I M P LA N TO LO G l A 

DENTS 
FIXES EN 

[ 1 a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES ' 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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El risc de rebrot a la regió sanitària de Ponent ha crescut fins a assolir els 331 punts, els mateixos que a la del 
Pirineu i que situen els índexs de Lleida entre els més alts de Catalunya. Tot plegat, mentre la tendència és a l'alça 
en el conjunt del territori català i s'esperen noves restriccions per part de la Generalitat per evitar contagis. 

El risé al pla iguala el del Pirineu i 
ja és dels més alts de Catalunya 
4 morts més i dades que avalen l'expansió del virus, tot i que lluny de les del juliol 
M. MARQU~S IX. RODRrGUEZ 
I LLEIDA I L'amenaça de la Co
vid-19 creix a les comarques 
de Lleida, on el risc de rebrot a 
la regió sanitària de Ponent ha 
crescut fins a igualar el del Pi
rineu. Tots dos tenen 331 punts, 
un índex que se situa entre els 
més grans de Catalunya. Només 
els superen la regió sanitària de 
Barcelona (337), la de l'Àrea 
Metropolitana Nord (340) i la 
de la Catalunya Central (357). 
L'augment del risc a les comar
ques de Lleida s'emmarca en 
una tendència a l'alça en el con
junt del territori català, situació 
davant la qualla Generalitat 
prepara noves restriccions per 
evitar contagis. 

Malgrat tot, queda encara 
lluny dels més de mil punts 
que va assolir, per exemple, el 
Segrià el mes de juliol passat. 
Salut va confirmar ahir quatre 
morts més per Covid-19 a Llei
da, dels quals un tenia entre 60 
i 69 anys i els altres tres, més de 
90, i ja són 316 les morts acu
mulades al pla. 

També va registrar 90 casos 
més, de forma que el total 
és de 13.187. El Pirineu 
va comptabilitzar 9 casos 
i el total és de 1'.336. Els in
dicadors actuals preocupen 
perquè apunten a la possibi
litat d'una forta expansió 
del virus, en especial al pla. 

Des del29 de setembre, 
quan va començar a pujar 
el risc de rebrot, s'estan de
tectant una mitjana de 77 
casos diaris a la regió sani
tària de Lleida. Així mateix, 
la velocitat de reproducció del 
virus (Rt) ha augmentat fins a 
1,55, per la qual cosa, de mit-

'jana, cada 100 persones n'en
comanen 155. 

Amb una mitjana de cinc di
es entre el moment en què una 
persona s'infecta i el moment 
en què en contagia una altra 
(i assumint a més que l'Rt no 
continuï creixent), els 77 casos 
diaris diagnosticats ara poden 
convertir-se en 120 d'aquí a 
cinc dies. En deu dies, arribar a 
186; als 15 dies; fins a 288, i als 
20 dies, a 446. Es a dir, els casos 
diaris es poden multiplicar per 
sis en menys de tres setmanes si 
no es fa res per frenar el virus. 

La situació al Pirineu, en can
vi, és molt més variable i es
tà sobretot condicionada per 
l'evolució de la Cerdanya, que 
concentra la major part del risc 
de contagi als municipis de la 
part gironina. 

SITUACIÓ EN CADA MUNICIPI 

Risc de rebrot (iEPG) als 
municipis de Lleida 

(21 /08/2020) 

RISC ALT 

RISC MITJÀ-ALT 

RISC MITJÀ-BAIX D 
RISC BAIX D 

Font: Depanament de Salut 

Les Garrigues. Les Garrigues és 
la comarca catalana amb un risc 
de rebrot més gran, amb una taxa 
d'1.541,8, segons les últimes da
des de Salut, que corresponen a la 
setmana del 2 al 8 d'octubre. 
Aquest índex s'ha disparat, ja que 
entre el 25 de setembre i 1'1 d'oc
tubre era de 212,7. De la mateixa 
manera, els positius confirmats 
per una prova PCR també s'han 
multiplicat i han passat de 18 a 96 
en el mateix període. La capital, 
les Borges Blanques, registrava un 
risc dè rebrot de 2.744, el més 
gran de Lleida i un dels més alts 
de Catalunya. 

Segarra. La segona comarca en 
risc de rebrot és la Segarra, amb 
una taxa de 936,87 punts. A la ca
pital, Cervera, se situa en 1.815. 

Pallars i Ribagorça. El Pallars 
Jussà ha passat a tenir un risc alt 
(177,26) i el Pallars Sobirà i l'Alta 
Ribagorça es mantenen com les 
dos úniques comarques de Cata
lunya amb risc baix o zero. 

Poblacions amb risc alt. Salut el 
considera alt a partir dels 100 
punts, una xifra que alguns muni
cipis multiplicaven per deu i fins i 
tot per vint. Són els casos, per 
exemple, de Naut Aran (1.575), 
Vallbona de les Monges (2.053), 
Torregrossa (1.307) i Alfés (1.330), 
entre d'altres. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR I I INGRESSOS HOSPITALARIS 

652 
35 

28 432 26 
361 

18/09-24/09 24/09.01/10 01/HHJ?/10 18/09-24/09 2S/09.()1/10 02/10·08/10 

DATA RISC DE REBROT RT* INGRESSOS A UCI .. .. • . . 
02/10-08/1 o 331,57 331,51 1,55 1,38 10 o 
25/09-01/10 157,07 229,53 0,92 1,06 19 

1 B/09-24/09 193,00 319,63 1,18 1,00 10 
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus 

I I 

6 

DEFUNCIONS 

9 

4 

18/09-24/09 2S/09-01/10 02/10.08110 

MITJANA D'EDAT DONES% .. . ' 
44,82 46,07 53,66 52,83 

38,82 39,13 49,33 57,14 

46,37 42,70 53,94 43,82 
Font: Departament de Salut 

Una defunció a la 
residència de les 
Borges eleva el 
total a cinc 
• Un altre mort pel brot 
a la residència L'Onada 
de les Borges eleva a S 
les defuncions al centre. 
Ahir hi havia 8 persones 
amb símptomes (S de molt 
lleus), 16 asimptomàtics 
i tres hospitalitzats. A la 
residència de Torre-sero
na esperen un altre cri
bratge i demà acaben el 
confinament S usuaris i 
un treballador contagi
ats. Allà han detectat 9 
casos entre ancians i 2 en 
empleats. En el de Bena
vent, amb una quinzena 
positius i un mort, un altre 
usuari està hospitalitzat. 
A Cervià, amb els 3 pri
mers casos des de l'inici 
de la pandèmia, només 
aïllaran un grup escolar 
i no tot el col·legi. L'edil 
de Salut de la Seu, Mari
an Lamolla, va recordar 
l'obligació de confinar-se 
a l'espera de resultats de 
proves PCR. Una profes
sora de l'lES Joan Brudieu 
va donar classes després 
de presentar símptomes 
i sotmetre's al test , cosa 
que ha obligat a confinar 
56 alumnes de 3 classes. 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA 

CASOS 14.523 
MORTS 352 

CATALUNYA 

CASOS 86.294 
MORTS 13.499 

ESPANYA 

CASOS o88.968 
MORTS 33.124 

MÓN 

CASOS ol, .640.243 
MORTS 1.078.274 
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DIA DE LA HISPANITAT MUNICIPIS • 

Les joventuts d'ERC van desplegar ahir una estelada a la Seu Vella per protestar contra ei12-0. Òmnium va posar senyals de "Perill d'Estat" a l'Acadèmia de Talarn. 

Jornada laboral i reivindicativa a Lleida 
Estelades i càrrecs públics al lloc de treball per denunciar que "no hi ha res a celebrar,, li 
Acte vandàlic ultra contra el bust de Lluís Companys a Lleida i una bandera a Sanaüja 

REDACCIÓ 
I llEIDA I La celebració del12-0 a 
Lleida va tomar a estar marcada 
per la decisió de molts alcaldes 
i càrrecs públics d'acudir al seu 
lloc de treball, al considerar que 
és un dia laborable com qualse
vol altre, i la presència d'estela
des en monuments per denun
ciar el "genocidi" dels pobles 
amerindis durant la colonització 
d'Amèrica. Tanmateix, també 
va ser el dia triat per grups ul-

tres per atemptar contra símbols 
independentistes en diversos 
punts de la demarcació. D'altra 
banda, les joventuts d'ERC van 
desplegar una enorme estelada 
a la Seu Vella per evidenciar el 
seu rebuig del12-0 i remarcar 
que "no tenen res a celebrar". 
Mentrestant, en el marc d'una 
campanya impulsada per Òm
nium a tot Catalunya, la delega
ció d'aquesta entitat al Pallars 
va coHocar senyals amb el lema 

Manifestant amb la bandera franquista, ahir a Barcelona. 

"Perill d'Estat" a l'accés a l'Aca
dèmia de Talarn. 

Per una altra banda, respec
te als ajuntaments, els tinents 
d'alcalde de Lleida, Toni Postius 
i Jordina Freixanet, van treba
llar amb normalitat. L'alcalde 
de Mollerussa, Marc Solsona, 
va mantenir diverses reunions 
-va ser l'únic primer edil del Pla 
d'Urgell que va treballar ahir-, 
i hi va haver activitat als con
sistoris de Cervera, Agramunt, 

Anglesola i Bellpuig (vegeu la 
pàgina 11), entre molts d'altres. 
Els alcaldes de la Seu, Oliana, 
Coll de Nargó, Ribera d'Urgellet 

A TALARN 

òmnium va 'barrar' el pas 
a l'Acadèmia de Suboficials 
amb cartells amb 
l'advertència "Perill d'Estat" 

i Bassella sí que ho van fer, i a 
Ciutadilla es van fer tasques de 
manteniment del castell. 

Pel que fa a les accions unio
nistes, alguns ultradretans van 
sabotejar el monument a Lleida 
dedicat al president Lluís Com
panys, que va ser afusellat fa 
80 anys per la dictadura fran
quista. De la mateixa manera, 
elements ultres van destrossar 
una estelada que lluïa al castell 
de Sanaüja. 

La ultradreta entona el/Cara -al Sol' 
i crema banderes estelades a Barcelona 
I BARCELONA I Mitja dotzena de 
concentracions, la majoria de 
les quals convocades per grups 
ultradretans, van convergir ahir 
al matí als peus del monument 
a Cristòfor Colom a Barcelona 
per commemorar el12-0. En 
total, davant d'aquesta contro
vertida estàtua, que es va ins
tar a retirar mesos enrere, s'hi 
van congregar unes 800 perso
nes. Alguns dels manifestants, 
d'ideologia ultra, van entonar 
el Cara al Sol, van fer la salu
tació feixista i van llançar pro
clames a favor del dictador ale-

many Adolf Hitler, de l'espanyol 
Francisco Franco i del fundador 
de Falange, José Antonio Primo 
de Rivera. A més, van calar foc 
a banderes estelades i a foto
grafies de Carles Puigdemont,,.. 
president de la Generalitat entre 
2016 i 2017 i que es va traslla
dar a Bèlgica després dels es
deveniments produïts l'octubre 
de fa tres anys a Catalunya. La 
principal manifestació, instiga
da per Vox, va estar liderada 
pel seu número u a Catalunya, 
Ignacio Garriga, així com per la 
seua secretària general, Mónica 

Lora, que abans havia militat a 
Plataforma per Catalunya. 

En paral·lel, uns 300 antifei
xistes es van manifestar a l'al
tra punta de la capital catalana 
"contra l'imperialisme, el feixis
me, el racisme i la xenofòbia", 
així com contra la hispanitat i 
el seu llegat. Els Mossos van im
pedir que arribessin a la seu de 
Vox a Barcelona. Ja a la tarda, 
al voltant de 600 persones van 
protestar contra el colonialisme 
i van denunciar les conseqüèn
cies del Descobriment als peus 
del monument a Colom. 
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OBITUARI POLrTICA ART PROTESTA 

Mor l'exconSeller de 
TrebaJI.Ignasi Farreres 
El polític U€idàtà va estar als governs de Jordi Pujol entre 1988 i 

' 1999 li Durant el seu mandat es va crear el Servei d'Ocupació 
AGÈNCIES 
1 BARCELONA 1 L'exconseller de 
Treball i exdírígent d'Unió De
mocràtica de Catalunya (UDC) 
Ignasi Farreres va morir ahir 
als 81 anys d'edat . Nascut a 
la Pobla de Segur el1939, va 
ocupar la prefectura de la con
selleria de Treball durant tres 
legislatures consecutives, entre 
el1988 i el1999, sent Jordi Pu
jol president de la Generalitat. 
Durant aquest període, en el 
qual es va posar en marxa el . 
Servei Català de Col·locació, 
l'actual Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC), va impulsar 
el traspàs de les competències a 
Catalunya en formació de per
sones aturades. 

Retirat ja de la primera línia 
de la política activa, després 
de la desaparició d'UDC es 
va unir a Units per Avançar, 
el partit impulsat per Ramon 
Espadaler, l'últim dirigent de 
l'extinta Unió. El mateix Espa
daler, que és diputat del Parla
ment al grup de PSC-Units, va 

EMERGÈNCIES 

Sufoquen un foc 
de vegetació a la 
falda de la Seu 
I LLEIDA I Els bombers van sufocar 
ahir un incendi de 5.000 metres 
quadrats de vegetació a la fal
da de la Seu Vella. El foc, que 
podria haver estat provocat, es 
va declarar passades les nou de 
la nit entre els carrers Darrere 
de Sant Martí i Camp de Mart, 
a l'altura de l'Orfeó Lleidatà i la 
seu d'Agricultura. També hi va 
haver altres focs a la demarcació 

L'exconseller Ignasi Farreres. 

manifestar la seua tristesa per 
la defunció d'un "humanista 
d'arrel cristiana, compromès 
amb les persones i el país, que 
va servir durant una dècada". 
A banda de conseller, Farreres 
va ser vicepresident, secretari 
general i president d'UDC, sent 
un dels homes de confiança de 
Josep Antoni Duran i Lleida. 
Es va afiliar a la formació el 

1976 i va abandonar la cúpula 
el novembre de l'any 2000. La 
plataforma Portes Obertes, de 
la qual va formar part, va ex
pressar la seua pena per la pèr
dua d'una persona "de profun
des conviccions humanistes" 
i que va treballar "a favor de 
l'entesa, el diàleg i la reconci
liació" a Catalunya. 

Durant el seu mandat al cap
davant de la conselleria de Tre
ball va esclatar l'anomenat cas 
Treball, per presumpta preva
ricació al departament. Farre
res va acabar absolt. 

També va acabar en abso
lució la seua imputació en el 
cas Pallerols, en el qual es va 
indagar sobre una suposada 
desviació de fons de la Unió 
Europea destinats a la formació 
d'aturats per finançar UDC. 
L'empresari andorrà Fidel Pa
llerols hauria rebut nou milions 
d'euros per a aquesta finalitat 
i el 10% dels diners haurien 
anat a parar a les arques del 
desaparegut partit. El Felip VI de cinc metres incendiat ahir a Berga. 

Cremen una estàtua 
gegant de Felip VI 
I BERGA I Els artistes Santiago 
Sierra i Eugenio Merino van 
cremar ahir una figura de 
Felip VI a Olvan, coincidint 
amb el Dia de la Hispanitat. 
L'obra, d'estil hiperrealista i 
de prop de cinc metres d'al
çada, estava elaborada amb 
cera, resines, fusta, tela i ca
bells naturals, per facilitar-ne 
la combustió. 

presari lleidatà Tatxo Benet 
i exposada al Museu de Llei
da, i Merino van presentar 
la figura _en l'edició del2019 
d'ARCO. 

(vegeu la pàgina 13). Dotació de bombers desplaçada al foc d'ahir a la nit a Lleida. 

Sierra, autor de l 'obra 
Presos polítics a l'Espanya 
contemporània, que -va ser 
censurada a la Fira ARCO 
el 2018, adquirida per l'em-

Després de no trobar nin
gú que en pagués 200.000 
euros amb el compromís 
d'acabar cremant-la, els dos 
artistes van decidir ahir ca
lar-li foc a l'espaí d'art con
temporani Konvent de cal 
Rosal d'Olvan, assessorats 
per. mestres fallers valenci
ans i supervisats per una do
tació de bombers. 

Hble. Sr. Ignasi 
Farreres i Bochaca 

Conseller de Treball 
(1988·1999) 

El Govern de la Generalitat de Catalunya 
expressa el seu dol 

Generalitat de Catalunya 

El senyor 

Ramon Oliver Jacas 
Portbou, 13-04-1936 
Lleida, 12-10-2020 
(E.P.R.) 

La seva esposa, Elvira Comajuncosas; fills, M. Elvira, Malena, Marc 
i Antje; néta, Sara; germà, Jordi, i família tota us agraeixen les mostres 
de condolença rebudes. 
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui , a les 16 h, a la Sala Ecumènica 
del Tanatori Jardí La Lleidatana. 

DM.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 13 d'octubre del 2020 
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