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Avan~oS -~ontra el cancer de mama 
Un assaig d'Arnau i IRB millora l'esperan<;a de vida 

El sedor agroalimentari 
posa Lleida al podi de les 
exportadons en era Covid 

1 Total 
de vendes a !'exterior 
entre el gener i 
l'agost, un 3,5% més 
que l'any 2019 

t _· 1 La 
resta de províncies 
van descendir i a 
Espanya van caure 
un 9,1 per cent 

Les exportacions a les co- mílions d'euros gracies a l'em
marques de Lleida en els vuit penta de l'alimentació, segons 
primers mesos de l'any, uns va informar ahir el ministeri 
mesos marcats perla Covid, d'Indústria i Comerc;. Lleida 
van augmentar 3,5% en rela- va ser l'única província cata
ció amb el mateix període de lana amb saldo positiu i de les 
l'any passat, fins als 1.410,4 poques espanyoles. 
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El pla, amb la 
rapidesadé 
contagi més alta 
i el Pirineo, amb 
lamésbaixa 

Confinats 240 nens 
de la Seu d'UrgeU 

Més restriccions 
d'horaris 

~S NOTICIA 1 3-6 

Arbeca va recolzar ah ir al carrer Ramona Barrufet, inhabilitada. 

Buiden el canal i neguen finques 
i el camp de futbol d'Aifarris 

COMARQUES 112 

El TSJC inhabilita la mesa 
del Parlament de 1'1-0 
Condemna de vint mesas i una multa de 
30.000 euros i absoll'exdiputada Mireia Boya 

La Paeria vigilara 
per GPS la neteja 
de carrers 

LLEIDAI9 

PANORAMAI17 

Vaga en tres-centes 
perruqueries de 
Lleida per I'IVA 

GUIA I 28 

IMPLANTOLOGIA 1 ESTETICA DENTAL TA . .. .. 
www.ilerdent.com ! 

AVANC::ADES TECNOLOGIA 30 ¡ 

NOU SERVEI DE 1 t:L~SISTENCIA MEDICA GRATUITA 
PER ALS NOSTRES PACIENTS 646 28 11 11 
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El pla de Lleida és al capdavant de Catalunya pel que fa a velocitat de propagació de la Covid-19 i en risc de rebrot, 
només per sota de la Catalunya centré,il, segons dades de Salut. En canvi, al Pirineu aquests índexs són els més 
baixos de tot el territori catala. El nombre d'hospitalitzats a Lleida ciutat s'ha doblat en tot just vuit dies. 
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CORONA VIRUS LESDADES 

El pla··de Lleida té la rapidesa de contagi 
més elevada i el Pirineu, la més baixa 
N arnés el supera la Catalunya central i l'índex de rebrot s'atansa als 500 punts 
S. ESP(N 1 R. R. 
1 LLEIDA 1 La regió sanitaria de 
Lleida, que engloba les comar
ques del pla, és al capdavant de 
Catalunya pel que fa a velocitat 
de propagació de la Covid-19. 
L'índex utilitzat per calcular-la 
(Rt) és d'1,39, la qual cosa sig
nifica que un centenar de conta
giats transmeten el virus a 139 
persones. Aquesta xifra esta 
per sobre de la mitjana catala
na (1,30) i supera la de la resta 
de regions sanitaries catalanes 
a excepció de la Catalunya cen
tral, on és una centesima supe
¡ior (1,40). La del Pirineu, en 
canvi, és la més baixa de tot el 
territori catala amb 1,11. 

Quant al risc de rebrot, la 
regió sanitaria de Lleida és la 
segona de Catalunya amb 477 
punts. Són 37 més que el dia 
anterior, per sobre deis 438 de 
la mitjana catalana i només al 
darrere deis 514 de la Catalu
nya central. Aquest indicador 
segueix a l'al~a a les comarques 
del pla i s'atansa així alllindar 
deis 500 punts, xifra que multi
plica per cinc ellímit a partir del 
qual Salut considera que el risc 
de rebrot és alt. Tanmateix, se
gueix lluny de les xifres que pre
senta va el Segria quan va viure 
el segon confinament al juliol; 
i també deis criteris de l'Estat 
per confinar ciutats (vegeu el 
desglossament). Al Pirineu ha 
crescut en 41 punts i arriba a 
330, si bé aquest és l'índex més 
baix de Catalunya. 

Lleida suma 195 positius 
més, deis quals 179 són a la re
gió sanitaria del pla i 16, a la 
del Pirineu. A la província, els 
afectats des de l'inici de la pan
demia són 15.420, la majoria al 
pla (13.971) i 1.149 a la munta
nya. Salut no va notificar ahir 
cap nova defunció i es mantenen 
en 352. La taxa de casos confir
mats amb PCR per cada 100.000 
habitants és de 206,85 al pla i 
152,16 al Pirineu. 

El doble d'hospitalitzats 
També augmenta el nom

bre d'hospitalitzats per coro
navirus amb 76, sis més que 
dissabte passat i el doble que 
fa només vuit dies, quan eren 
38. A !'hospital Arnau de Vila
nova, que ha obert una segona 
planta per a malalts de Covid 
(tal com va informar SEGRE 
aquest diumenge), hi ha 43 
ingressats, vuit d'ells a l'UCI, 
mentre que en centres privats 
n'hi ha 33. Al Pirineu n'hi ha 
dos d'hospitalitzats. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CO.NFIRMATS AMB PCR 

856 

673 

362 

25/09-01/10 02/10.08/10 09/10-15/10 

DATA J RISC DE REBROT 

1 1 

09/lG-15/10 [ 477, 19 330,80 

02/10·08/10 349,40 338,70 

25/09·01/10 157,96 230,41 
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus 

INGRESSOS HOSPITALARIS 
1 1 

DEFUNCIONS 

9 
40 

36 

26 

4 

2 

25/09.()1/10 02/10·08/10 09/10·15/ 10 25/09·01/10 02/1().()8/10 09/10·15/10 

RT* INGRESSOS A UCI MITJANA D'EDAT DONES~ 
1 •. 

1,39 1,11 9 o 42,15 41,81 50,86 48,54 

1,58 1,38 11 o 44,41 45,72 53,72 53,21 

0,92 1,06 19 38,81 39,16 49,83 57,14 
Font: Departament de Salut 

SITUACIÓ A CADA COMARCA 

RISC DE REBROT 
CASOS ACUMULATS 

(17 /08/2020) 

ARAN--~ 

283,98 
271 

ALTA 
RIBAGOR~A _....,_ 
8, ...... 
38 

PALLARS 
JUSSA - ---11 

422,64 
201 

NOGUERA 
670,97 
1.479 

• Riscal! 
Risc mitja·alt 

O Risc mitja·baix 
¡:¡ Risc baix 

ALTURGELL 
561,16 
314 

CEROANYA 
356,88 

506 

SQLSONES 
220,6f 

14j 

~wüQq~r----- SEGARRA 
1.076,8t. 

94C 

'----------- URGELL 

'------- PLA 
D'URGELL 

522,8 
97 

SEGRIA 
357,23 
9.249 

LES GARRIGUES 
1.799,86 

245,76 
870 

569 Font: Departament de Salut 

les Garrigues. Se situa al 
capdavant pel que fa a risc de 
rebrota Catalunya. A la capi
tal, les Borges Blanques, on 
dissabte passat es van fer 
tests PCR massius, l'índex es 
dispara fins als 4.1 11 punts 
mentre que a la localitat ve"!· 
na de Juneda és de 982. Al 
municipi de Cervia de les Gar
rigues ha arribat als 1.216 
punts. 

Segarra. Es tracta de la sego
na comarca amb més risc de 
rebrota Catalunya. A la capi
tal, Cervera, és de 1.930 
punts. 

Alta Ribagor~a. Va registrar 
la setmana passada el primer 
positiu en un mes (com va 
avan~a r SEGRE ahir) i és !'úni
ca comarca catalana en la 
qual el risc de rebrot es consi
dera baix amb només 38 
punts. 

Pallars Sobira. La segona co
marca catalana amb menys 
risc de rebrot i, igual que !'Al
ta Ribagor~a, molt per sota 
deis cent punts que es consi
dera risc alt. 

Alt risc de rebrot. Torrela
meu té l'índex de rebrot més 
elevat de Lleida amb 4.159 
punts. També és alt en locali
tats com Llardecans (2.121) i 
lsona (1.400). 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 15.420 
MORTS 352 

CATALUNYA 

CASOS .397 
MORTS 13.619 

ESPANYA 

CASOS /4.449 
MORTS 33.992 

MÓN 

CASOS 39.965.414 
MORTS 1.113.352 

Mésaprop 
deis criteris de 
I'Estatper 
confinar ciutats 
• El risc de rebrot ha 
crescut a Catalunya des 
de finals de setembre fins 
als 438 punts . Aquest és 
un deis principals indica
dors de la Generalitat per 
avaluar com evoluciona la 
pandemia, i es basa tant 
en la taxa de casos confir
mats com en la velocitat 
de propagació del virus. 
Al conjunt de I'Estat el 
criteri és un altre. 

Arran d'exigencies de 
la Comunitat de Madrid, 
el consell interterritorial 
de Salut va acordar el mes 
de setembre confinar ciu
tats a partir de cent mil 
habitants (a Lleida només 
els té la capital) quan es 
dones sin tres factors: una 
"incidencia acumulada" 
(lA) de 500 contagis per 
100.000 habitants en ca
torze dies, més del 10% 
de positius en tests PCR 
i més del 35 per cent de 
llits d'UCI ocupats per pa
cients amb Covid. A Cata
lunya, l'IA és de 360; els 
contagiats ocupen el25,4 
per cent de llits d'UCI i 
els positius són 1'11,6 per 
cent. 
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INFRAESTRUCTURES MOBILITAT 

lnversió de 29 milions a la 
xarxa . .de carreteres de Lleida 
Per a la cortseyvació dels 1.531 quilometres de vies de la 
Generalitat J A Catalunya & inve tiran 101,6 milions 

E. F. 
1 LLEIDA 1 El depa~:tament de Ter
ritori i Sosten ibilitat inverti
ra més de 29 milions d 'euros 
per a la conservació de les 
carreteres de la Generalitat a 
Lleida. El Govern ha adjudi
cat per aquesta quantitat tres 
contractes peral manteniment 
de la xarxa de carreteres de la 
seua titu laritat en els proxims 
quatre anys. Al conjunt de Ca
talunya la inversió arriba als 
101,6 milions d'euros. 

A Lleida es destinaran 9,7 
milions d'euros a conservació 
de carreteres en l'ambit de les 
comarques del pla; 11,6 més 
en el de Ponts-Solsona, i 7,6 
milions d'euros en l'ambit d'Es
terri d'Aneu i Tremp. En total, 
s'actuara en 1.531 quilome
tres de carreteres de la xar
xa viaria de Lleida. Aquests 
treballs inclouen la reform a i 
manteniment del ferm, la se
nyalització ver tical i barreres 
de seguretat. Aquests tres con
tractes han estat adjudicats a 
les firmes Romero Polo, l'UTE 
Ferm Ponts-Solsona i Amó In
fraestructures SLU. 

Fonts del departament de 
Territori van assenyalar ahir 
que aquestes actuacions es du
ran a terme de manera con
tinuada al llarg deis proxims 
quatre anys. "S'anira actuant 
per prioritats i en els tram s 
que requereixin més mante
niment", van dir. 

ENERGIES 

Una granja de la 
Noguera, pionera 
avendregas 
Genera biometa amb 
els fems del bestiar 

1 BALAGUER 1 L'em presa Tor
re Santamaría de Balaguer 
s'ha convertit en la prime
ra granja de llet de vaca que 
utilitza el cent per cent deis 
seus residus organics en la 
generació d'energies renova
bles. El2011 ja va instaHar 
una planta de biogas capa~ 
de descompondre els fems 
de les vaques i generar bio
gas per subministrar electri
citat de l'explotació. Ara, un 
procés d'enriquiment del gas 
permet injectar-lo a la xarxa 
de distribució de Nedgia, a 
través d'un acord de com
pravenda de biometa amb 
la firma Axpo. La iniciativa 
ha suposat una inversió de 
4 milions d'euros, i compta 
amb el compromís de Lac
talis de Mollerussa. 

La variant provisional de la carretera de Sant Esteve de la Sarga. 

Alarmes a la carretera de Sant 
Esteve que adverteixen del perill 
• El depar tament de Terri
tori ha instaHat nou sensors 
a la carretera de Sant Este
ve de la Sarga per prevenir 
despreniments de roques 
i ant icipar-se als movi 
ments que es produeixin a 
la carretera. 

Quatre d'aquests sensors 
s'h an instaH at a ls tra m s 
amb més risc geologic i es
tan connectats a unes alar
mes. En cas de moviment 
brusc o fort , s'activaran 

MUNICIPIS POLÍTICA 

les sirenes, que indicaran 
que la via queda tallada au
tom aticament per fer així 
més segur l'accés a la po
blació de Sant Esteve. 

Tots els senso rs est a n 
connectats a un repetidor 
i cada trenta segons eme
ten un senyal que s'an ira 
registrant durant un any, a 
fi d'analitzar els diferents 
moviments de dilatació de 
la via tant a l 'est iu com a 
l'hivern. 

El PSC descarta accions 
contra l'edil a Gimenells 
per recolzar la censura 
1 GIMENELLS 1 PLA DE LA FONT 1 El PSC 
va descartar ah ir prendre me
sures contra el seu regidor a 
Gimenells, Ivan Alcolea, per 
don ar suport a la moció de 
censura que va presentar amb 
el PP per rellevar !'actual al
caldessa, Emma Solans de Som 
Poble. Fonts del partit van ex
plicar que "respectarem el que 
faci la llista", que es va presen
tar a les eleccions municipals 
sota les sigles d'Independents 
per Gimenells i Pla de la Font 
- Candidatura de Progrés. Van 
defensar que "la llista ha de te
nir capacitat per decidir" i van 
insistir que "no compartim" el 
suport a la censura. 

El ple en el qual es debatra 
la m oció de cen su ra tindra 
lloc aquest dijous. L'acord es
t ableix que Alcolea ocupara 

el carrec durant v uit mesos i 
després el rellevara el cap de 
llista del PP, Dante Pérez, fins 
al final del mandat , el maig del 
2023. 

Perla seua part, Som Poble 
ha repar t it pamflets per les 
cases per ex plicar l'acció de 
govern que han portat a terme 
en un any i quatre m esos, des 
de l'inici del mandat. En aquest 
document, Som Poble record a 
que han aconseguit 370 .000 
euros del Puosc i destaquen 
actuacions com la millora de 
places i els pressupostos par
ticipatius. També remarquen 
la tasca del consistori durant 
la pandemia. 

Aquesta sera la cinquen a 
m oció de censura a Lleida des 
de les eleccions municipals del 
2019 i la quarta d'aquest any. 

COMARQUES 1 13 1 

lnversió de 128.000 € pera fires internacionals 
1 LLEIDA 1 La Diputació ha obert la convocatoria d'ajuts a em
preses per un valor de 128.000 euros pera particpar en fires 
d'ambit int,ernacional. La convocatoria vol donar suport a 
firmes lleidatanes que van assistir a certamens internacionals 
entre el gener i el mar~, així com a les que puguin participar 
en algun esdeveniment fins a finals d'any. Es podran fer 
dos sollicituds per beneficiari (pera dos fires diferents) i se 
subvencionara fins al30% de l'activitat, amb un maxim de 
2.000 euros per sol·licitud. 

La Fira del Codony de Tremp sera virtual 
1 TREMP 1 L'ajuntament de Tremp ha suspes la Fira del Codony 
de manera presencial i la fara de manera virtual. Els exposi
tors que havien reservat espai recuperaran l'import íntegre 
de la taxa i disposaran de la pagina web www.firacodony
tremp.cat per publicitar els seus productes i oferir ofertes 
especials. No obstant, sí que es manté el festival Cordevi, 
que es fara 1'1 de novembre. 

Balaguer publicita els restaurants amb 'take away' 
1 BALAGUER 1 Balaguer publicitara els bars i .r:estaurants de la 
capital que ofereixen menjar per emportar o servei a domi
cili i animara la ciutadania a fer ús d'aquestes alternatives. 
Ho fara a través del directori empresarial de la ciu:tat, en el 
qual es poden inscriure els bars i restaurants. 

* Ajuntament de Guissona 

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL -MODIFICACIÓ 
REGLAMENT DE LA GUARDIA MUNICIPAL DE l'AJUNTAMENT DE GUISSONA 

Aprovada inicialment la modificació del Reglament de la Guardia Municipal de 
Guissona, per Acord del Pie ordinari de data 1/10/2020, de conformitat amb els 
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les BRL, 178 del 
T.R. de la Llei Municipal í de Regím Local de Catalunya aprovat per D.L 2/2003, 
de 28 d'abríl, i 63 del Reglament d'Obres, Actívitats i Serveís de les E. L. aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l' expedíent a informació pública 
pel termíní de 30 dies, perqué els interessats puguin examinar l'expedient i 
formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. 
Durant el dit termini podra ser examina! per qualsevol interessat en les depen
dencies municipals perque es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
Així mateix, estara a la disposició deis interessats a la seu electronica d'aquest 
Ajuntament. 
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra la modificació 
inicial de dita Ordenan~a en el termini d'informació pública i audiencia deis 
interessats, s'entendra aprovat definitivament dit Acord. 

Guissona, 14 d'octubre de 2020. 
Alcalde, Jaume Ars Bosch 

ENÚ PER EMP RT 
Dlv ndr s 

(TVA Indos) 

¡¡COCA DE RECAPTE!! 

- Tomaquet amb Ceba 
Tendra i Formatge de 
Cabra 

- Pa de Coca amb Embotit 
- Xatonada 
- Canelons de Cam 

- Cuixa de Pollastre a la 
Brasa 

- Blanc i Negre 
- Gambes a la Planxa 
- Llonganissa a la Brasa 
- Conill a la Brasa 
- Xurrasco a la Brasa 
- Entrecot a la Brasa 

(Suplement 6~) 

- Flam 
- Trufes 
- Yogurt Natural 

~ 
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OBITUARI ARQUITECTURA ME DI AMBIENT ESTUDI 

Mor l'arquitecte 
barceloní Federico 
Correa als 96 anys 

La contaminació causa mil 
morts a l'any a Barcelona 
_Segons un estudi, va provocar el 7% de les defuncions naturals 

ACN 
1 BARCELONA 1 L'arquitecte bar
celonfFederico Correa va 
morir ah ir als 96 anys. Va ser 
autor d'obres com la Torre 
Atalaya, a l'avinguda Dia
gonal, o de la reforma de la 
pla¡;a Reial, amb el seu so
ci Alfonso Mila. El CoHegi 
d'Arquitectes de Barcelona 
es va mostrar "colpit" i va 
afirmar que Correa ha estat 
"un dels arquitectes més in
fluents de !'arquitectura del 
segle XX". Va ser corespon
sable de l'ordenació de l'Ane
lla Olímpica de Montjui:c i va 
participar en la reforma de 
l'Estadi O limpie. Al costat de 
Mila, va modernitzar la seu 

PREMIS 

Guardó per 
a la cervesa 
Obaga de la 
Pobla de Segur 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 La cervesa 
Obaga, elaborada per Fa
brica Ctretze Pirineus a la 
Pobla de Segur, va ser guar
donada dissabte amb una 
medalla d'or a la categoría 
Brown British Beer al Cam
pionat nacional de Cerveses 
2020, organitzat perla Fira 
del Poblenou de Barcelona. 
Els creadors de la marca i 
propietaris de Ctretze van 
celebrar el premi, ja que 
Obaga, al costat de Sola
na, és una de les cerveses 
"insígnia de la casa". La 
fabrica de la Pobla de Se
gur elabora més de 80.000 
litres anuals i en distribueix 
la majar part pel territori 
catala, segons va destacar 
la mateixa firma. 

973 501 503. 639 610 603 . 679725357 
lnfo@suportaldol.org 
www.suportaldol.org 

Uc!da PI. Semln.uf. S-
...... ~ ...... c.rwn-:r·-,... 

oeoe 

Federico Correa. 

de la Diputació de Barcelona, 
instal·lada a la casa Serra de 
Puig i Cadafalch, i va firmar 
el Museu Episcopal de Vic. 
"Va ser un gran mestre de 
diverses generacions d'arqui
tectes", va destacar el gremi. 

ESTUDI 

La pandemia 
agreuja la 
desforestació 
tropical 
1 LLEIDAI Les pandemies, com 
!'actual de la Covid-19, po
den convertir-se en un nou 
motor indirecte de la des
forestació tropical. Així 
ho confirma una investi
gació internacional, amb 
experts de vuit palsos, en 
que participen la UdL i el 
Centre de Ciencia i Tecno
logía Forestal de Catalunya, 
i que s'acaba de publicar a 
la revista Perspectives in 
Ecology and Conservati
on. L'analisi proporciona 
evidencies d'un augment 
immediat de la desforesta
ció tropical a nivell mundi
al després de les polítiques 
destinades a minimitzar 
!'impacte de la Covid sobre 
la salut humana. 

La senyora 

el2019 1 .. qt. 0 1 , d t~ ;¡ (! .. 

ACN 
1 BARCELONA 1 El 7% de les morts 
naturals a Barcelona (unes 
1.000 persones) estan provoca
des a causa de la contamina ció 
de !'aire, segons !'informe de la 
Qualitat de !'Aire de !'Agencia 
de Salut Pública de Barcelona 
del2019. 

L'estudi, que analitza l'ex
posició de la població als ni
vells de N02 i les partícules 
PM2.5 en aire, conclou que no 
es compleixen les recomanaci
ons de l'Organització Mundial 
de la Salut en aquest aspecte. 
A causa dels elevats nivells de 
contaminació, es creu que el 
33% deis nous casos d'asma 
infantil i 1'11% deis nous casos 
de cancer de pulmó també són 
conseqüencia d'aquest feno
men. Així mateix, l'estudi in
clou indicadors per poder ana
litzar l'exposició de les escales 
i conclou que un de cada qua
tre col·legis de Barcelona esta 
per sobre deis nivells. Segons 
l'estudi, uns 30.000 nens estan 

TRADICIONS 

Vila-sana ret 
homenatge a 
la gent gran 
1 VI LA-SANA 1 Vil a-sana va cele
brar diumenge el reconeixe
ment anual a la gent gran del 
poble, en un acte d'homenatge 
diferent a causa de la Covid. 
El consistori va entregar una 
placa als homenatjats a casa 
seua, acompanyats perla Tuna 
de Lleida, que va interpretar 
can¡;ons populars. També es 
va entregar un ram de flors als 

lmatge d'arxiu d'una protesta contra la contaminació. 

exposats a uns nivells de N02 
per sobre deis recomanats, i 
un 50 per cent de les escales 
afecta des es troben al districte 
de l'Eixample, la zona de Bar
celona amb els indicadors més 
elevats. 

Algunes de les recomanaci
ons que planteja són la mi llora 

del transport públic, la restric
ció del vehicle motoritzat pri
vat i la pacificació de carrers. 
Per poder reduir !'impacte a 
les escales, propasa recluir el 
transit als voltants deis centres 
educatius i augmentar el trans
port coHectiu en la comunitat 
escolar. 

majors de 80 anys. Entrega de plaques ambla Tuna de Lleida. 

Maria del Carme Masip Meseguer 
Ha mort cristianament el dia 19 d'octubre del2020. 
(E. P.R.) 

Els seus germans i nebodes us agraeixen les mostres de condolen~a rebudes. 

La cerimonia religiosa tindra lloc avui, a les 16.00 hores, a la sala ecuménica del Tanatori Jardí 
La Lleidatana. 

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Monteada, s/n. Sala 1. Lleida, 20 d'octubre del 2020 

rcolomina
Resaltado


