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conseqüències

La UdL eliminarà les últimes classes
presencials la setmana que ve

L’Arnau derivarà al
Santa Maria malalts
de Covid abans que
obrir una altra planta

redacció

Per disposar de més llits
per a operacions

Només manté les pràctiques externes i les activitats d’avaluació ja programades
❘ lleida ❘ La Universitat de Lleida (UdL) suspendrà la setmana
vinent les últimes classes presencials que mantenia, la majoria de les quals eren pràctiques
de laboratoris en grups reduïts.
No obstant, algunes facultats
com les de Dret, Economia o
Educació seguien fent fins ara
les classes presencials en les
assignatures amb continguts
més pràctics, però a partir de
dimarts la presencialitat només
estarà permesa per a les pràctiques externes i les activitats
d’avaluació ja programades.
Així ho va notificar ahir la
facultat als estudiants d’Educació, en una circular que precisa
que aquesta mesura es mantindrà “fins que les autoritats
sanitàries i de la universitat ho
considerin”. Per això, la UdL
ha posat a disposició dels alumnes un formulari per sol·licitar
ajuda per al préstec d’equips informàtics i per a la connexió a
internet, així com un altre per
registrar les incidències que es
produeixin durant les activitats
virtuals.
D’aquesta manera, tota la
docència de la UdL passarà a
ser telemàtica, com ja va passar durant el confinament del
mes de març. La majoria de les
classes presencials de la UdL
es van suspendre el passat dia
12 d’octubre després que la
Generalitat recomanés fer-les
virtuals durant, com a mínim,
quinze dies.

m. marquès

❘ lleida ❘ L’hospital Arnau de
Vilanova derivarà al Santa Maria els nous pacients
que hagin d’ingressar per la
Covid-19 abans d’obrir una
tercera planta, ja que es preveu que el nombre d’hospitalitzats continuï creixent.
“D’aquesta manera tindrem
més llits a l’Arnau per a pacients postquirúrgics”, van
explicar ahir fonts de l’Institut Català de la Salut (ICS)
a Lleida, que van afegir que
“potser ja haurem de traslladar al Santa Maria pacients Covid al llarg del cap de
setmana”.

Augment

Una classe presencial a la facultat d’Educació de la UdL.

Lleida té 124 aules confinades amb 2.900 afectats
n Els centres educatius de les
comarques de Lleida tenien
ahir 124 aules confinades,
setze més que el dia anterior,
i gairebé 2.900 persones en
quarantena, entre estudiants
i personal educatiu. El Segrià
augmenta en set les classes aïllades per algun positiu en Covid-19 i ja són 48, amb 1.119
persones afectades. Segons dades d’Eduació, la Segarra té 16

El Segrià incorpora l’oci
nocturn i el turisme en
els ajuts al comerç
e. farnell

❘ Lleida ❘ El ple del consell del
Segrià va aprovar ahir definitivament les bases per a la concessió d’ajuts al comerç i serveis per compensar les pèrdues
econòmiques provocades per
la pandèmia en els municipis
de Lleida, Aitona, Alcarràs,
Soses, Seròs, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.
La sessió va aprovar incorporar en aquestes bases les
al·legacions de la Federació
d’Hostaleria de Lleida perquè també puguin sol·licitar
aquests ajuts els bars musicals,
restaurants musicals, discoteques, sales de ball, sales de
festes amb espectacle, sales
de concerts, discoteques de
joventut, karaokes, concerts
d’infantesa i joventut, cafès
teatre i cafès concert, acti-

Malgrat que aquesta setmana ha pujat notablement
el nombre d’hospitalitzats a
la regió sanitària de Lleida,
ahir a primera hora del matí
només eren dos més, amb un
total de 92. En concret, n’hi

vitats de restauració i allotjaments turístics com hotels,
pensions, càmpings i cases
rurals. A partir de la setmana que ve, els ajuntaments ja
podran convocar els ajuts per
rebre les sol·licituds dels negocis afectats.
Es repartiran quatre milions d’euros, aportats per la
Generalitat, amb l’objectiu
d’ajudar al manteniment del
teixit econòmic i pal·liar, en
part, les pèrdues econòmiques
que van patir aquests negocis
com a conseqüència del confinament del mes de juliol. El
ple també va aprovar les bases
dels ajuts per a ajuntaments i
entitats sense ànim de lucre
del Segrià per a projectes de
suport en relació amb l’impacte social de la pandèmia. Es
repartiran 35.850 euros.

grups amb 369 persones; l’Alt
Urgell, 15 i 376; l’Urgell, 12 i
263; el Solsonès, 10 i 192; les
Garrigues; 8 i 188; la Noguera,
6 i 124; el Pla d’Urgell, 5 i 120;
el Pallars Jussà, 2 i 39; i l’Alta
Ribagorça, 2 i 46.
Així mateix, el cribratge a
235 alumnes, docents i monitors al col·legi Pau Claris de la
Seu ha detectat cinc casos positius, informa C. Sans. Es tracta

de quatre alumnes i una monitora de menjador, que obliga a
mantenir aïllades dos classes
i un grup de menjador. La direcció va dir ahir que els resultats “demostren que l’escola
és segura”. La resta d’alumnes
ja van anar ahir a classe amb
normalitat. Tàrrega tenia ahir
9 classes confinades, 4 més, ja
que s’hi van sumar 4 grups de
l’Escola Ondara.
maite monné

Bernat Solé, confinat
a l’espera d’una
prova PCR
❘ lleida ❘ El conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i exalcalde d’Agramunt, Bernat
Solé, està confinat a l’espera de rebre el resultat d’una
PCR. “Per responsabilitat,
quedo confinat a l’espera del
resultat d’una prova PCR”,
va informar ell mateix en un
missatge al seu compte de
Twitter. El titular d’Exteriors
s’ha compromès a continuar treballant “en la situació
complexa que viu el país” en
l’inici de la segona onada de
la pandèmia.

Alfarràs i Almacelles
demanen obrir bars
i centres d’estètica

Tanques al mercadillo per controlar l’aforament ■ L’ajuntament

de Lleida ha tancat el recinte del pàrquing del Barris Nord per
controlar l’aforament al mercadillo que se celebra avui. La Paeria
va avisar que si no es respecten els controls, el suspendrà.

❘ lleida ❘ Els alcaldes d’Alfarràs i Almacelles, Joan Carles Garcia i Josep Ibarz, respectivament, demanaran a
la Generalitat que es puguin
obrir bars, restaurants i centres d’estètica als pobles limítrofs amb Aragó.
Consideren que les mesures restrictives perjudiquen les economies locals
d’aquests municipis, que registren xifres molt baixes de
contagis. Demanen confinaments perimetrals en funció
dels contagis.
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Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
Casos confirmats amb PCR

ingressats
A la regió sanitària de Lleida
i 12 són a l’UCI. De moment
hi ha dos plantes gairebé
plenes a l’Arnau.

ha 56 a l’Arnau, dels quals
44 estan entre les dos plantes habilitades i alguns d’ells
amb ventilació mecànica no
invasiva, i una dotzena a
l’UCI, la majoria intubats.
Unes altres 36 persones segueixen a les clíniques privades. A la regió sanitària de
l’Alt Pirineu i Aran hi ha 14
ingressats, un a l’UCI, entre
els hospitals de la Cerdanya,
la Seu i Tremp.

Quiròfans oberts
El departament de Salut
vol mantenir els quiròfans
oberts al màxim de temps
possible, però l’augment
de la pressió per Covid-19
ha obligat, de moment, fer
més cirurgia sense ingrés a
l’Arnau. L’hospital ja ha hagut d’anul·lar intervencions
dos vegades més: durant la
primera onada i durant els
mesos de juliol i agost per
l’augment de casos al Segrià.

Un 20% de bars
i restaurants
de Balaguer
podrien tancar
El sector comercial
també “agonitza”
❘ Balaguer ❘ Un 20% dels locals de la restauració de Balaguer podrien acabar tancant a causa de la pandèmia
del Covid, segons va explicar
el president de l’entitat de comerciants de la capital de la
Noguera, Jaume Cañada, a
Ràdio Balaguer. Va assenyalar que el sector de l’hostaleria viu aquest tancament
amb molta preocupació i
que la situació actual podria
suposar el tancament d’un
20% dels establiments. També va destacar que el sector
comercial “està agonitzant”
perquè el tancament de bars
i restaurants afecta també els
comerços. Una de les propietàries del centre històric de
la capital, Cristina Bonet, va
apuntar que el sector està patint amb la situació actual i
que molts no ho aguantaran.
“Es nota molt que la gent de
la comarca no ve al mercat
setmanal dels dissabtes i això
perjudica tots els sectors”, va
indicar. Els comerciants confien ara en les vendes de la
campanya de Nadal i avisen
que, si no van bé, serà molt
complex mantenir els negocis
sense ingressos.
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Des de l’inici de la pandèmia

Ingressos hospitalaris

1.059

Morts

8

521

16.119
363

Casos

58
38

737

lleida

Defuncions

6

6

25

catalunya

219.828
13.725

Casos
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espanya
29/09-05/10

06/10-12/10

13/10-19/10

Data
Risc de rebrot
CASOS CONFIRMADOS
lleida
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29/09-05/10

06/10-12/10
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Ingressos a UCI
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pirineu
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pirineu

13/10-19/10

504,89 561,18

1,24

1,67

6

3

43,59 37,62

54,69 51,97

06/10-12/10

421,50 258,09

1,49

1,07

11

0

42,55

48,95

52,53

50,00

29/09-05/10

261,61 303,58

1,41

1,26

20

0

44,21

39,93

52,74

54,22

(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

Font: Departament de Salut

1.046.132
34.752

Casos
Morts

món
Casos
Morts

41.923.630
1.139.296

Resultats de PCR tarden quatre dies

En els casos de més demora, davant del gran nombre de proves que rep el laboratori
de l’Arnau || El pla i el Pirineu superen els 500 punts de risc de rebrot
maite monné

m. marquès / c. sans

❘ lleida ❘ Usuar is que van al
Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP) de Prat de la
Riba de Lleida ciutat o al seu
ambulatori per fer-se una PCR
poden arribar a esperar fins a
quatre dies per conèixer el resultat, mentre que fins fa uns
dies la demora era de 48 hores.
Segons el departament de Salut,
és a causa de la gran quantitat
de proves que s’estan portant a
terme, que analitza el laboratori
de l’hospital Arnau de Vilanova.
De fet, entre el 29 de setembre
i el 5 d’octubre es van fer 6.268
PCR a les regions sanitàries de
Lleida i l’Alt Pirineu i Aran,
mentre que entre el 13 i el 19
d’octubre van ser 10.962.
“S’han arribat als màxims
històrics i el passat dia 15 gairebé se’n van fer 2.500. El laboratori està fent un esforç
titànic”, van assenyalar fonts
del departament de Salut, que
van afegir que “esperem que
els tests ràpids d’antígens puguin reduir aquesta pressió”.
En aquest sentit, van explicar
que el professional sanitari és

Imatge de la carpa al CAP de Balàfia-Pardinyes.

qui decideix quina prova aplica
al pacient.
D’altra banda, la província va
sumar 288 casos –233 al pla i 55
al Pirineu– i el risc de rebrot a
Ponent torna a ser de 505 punts,
després que baixés fa dos dies,
i a les comarques de muntanya
s’ha disparat als 561, amb 135
més. Les dos zones estarien en
el nivell 3 d’alerta que fixa el
ministeri, ja que per exemple
la seua incidència acumulada
supera els 225 casos per cada
100.000 habitants en els últims
set dies.

brot hospitalari

L’hospital de la Seu suma tres
nous positius en 24 hores
n La Fundació Sant Hospital
de la Seu d’Urgell va registrar ahir tres nous positius
vinculats al brot detectat
aquesta setmana al centre.
La xifra de persones contagiades s’eleva a vint-i-tres,
segons dades facilitades pel
mateix hospital. Hi ha onze
professionals i un estudiant
en pràctiques (tots ells asimp-

tomàtics i confinats a casa), i
onze pacients, dels quals set
segueixen ingressats i quatre
s’han aïllat a casa. Un dels
nous positius és pacient de la
unitat sociosanitària.
L’hospital manté l’anul·lació de consultes i operacions,
que s’allargarà en funció de
com vagi evolucionant el
brot.

Carpa a l’accés
d’alguns CAP
n El CAP Balàfia-Pardinyes va habilitar ahir una
petita carpa a l’exterior
perquè els pacients que
s’esperen a fora ho facin
sota cobert si plou, ja que
cal evitar aglomeracions a
l’interior. També se’n posarà una al CAP de rambla Ferran i en aquells que
ho demanin.
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Es busquen voluntaris

La pandèmia fa
que es valori més
cuidar el planeta

El Banc dels Aliments demana que s’inscriguin per al Gran Recapte del 20 i 21
de novembre || Han d’explicar el nou format, amb aportacions econòmiques
òscar mirón

redacció

❘ lleida ❘ Malgrat que l’edició
d’aquest any del Gran Recapte, presentada ahir a Barcelona
i prevista per als dies 20 i 21 de
novembre, substituirà els seus
tradicionals punts de recollida
d’aliments als supermercats per
aportacions econòmiques que
podran fer els clients a les caixes
dels establiments, el Banc dels
Aliments de les Comarques de
Lleida va fer ahir una crida per
aconseguir voluntaris.
Segons va informar el director de l’entitat, Oriol Berenguer,
“malgrat la digitalització de la
campanya, necessitem persones
que donin a conèixer entre la
població aquest canvi de format
que ens ha obligat dur a terme la
pandèmia de la Covid-19 i perquè considerem que aquest és
el Gran Recapte més important
dels últims temps per l’emergència social que estem vivint”. En
aquest sentit, Berenguer va indicar que són necessaris al voltant de 1.000 voluntaris “encara
que tot dependrà de l’espai dels
locals, ja que hem de tenir en

Imatge d’arxiu de voluntaris classificant aliments.

compte la distància social”. En
aquest sentit, aquelles persones que vulguin participar en
el Gran Recapte poden inscriure’s a la pàgina web de l’entitat
www.bancdelsalimentslleida.
cat.
Encara que els dies forts de la
campanya seran el 20 i 21, du-

rant tota la setmana, des del dilluns 16, els clients ja podran fer
les seues donacions a les caixes
dels supermercats, que podran
anar des d’un euro fins als 50.
Posteriorment, cada establiment
transformarà els diners recaptats en aliments, que entregaran
al Banc.

La crisi ‘rebaixa’
de 12 a 7 els quilos
d’aliments per
persona i mes
■ El Gran Recapte de
l’any passat a Lleida va
superar els 300.000 quilos d’aliments. Va comptar amb més de 200 punts
de recollida a tota la província i hi van participar
més de 6.000 voluntaris.
“Esperem que la situació
actual no condicioni en
excés l’evolució del Gran
Recapte d’enguany i ens
atansem a aquestes xifres”, va dir Berenguer.
En aquest sentit, la federació catalana de Banc dels
Aliments va mostrar preocupació per l’evolució dels
propers mesos, i va alertar
que s’han reduït de 12 a 7
els quilos d’aliments que
es reparteixen mensualment per persona.

❘ Barcelona ❘ Un estudi de la
Universitat Oberta de Catalunya ha conclòs que, arran
de la pandèmia, els ciutadans
són més conscients dels perills que suposa no cuidar el
planeta i que actualment ha
augmentat el nombre de consumidors ecoactius al món.
Si l’any 2019 eren un 51 per
cent ara representen un 59
per cent.

salut

Descobreixen
noves facetes del
sistema immune
❘ madrid ❘ Investigadors del
Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars han
descobert que els neutròfils,
les cèl·lules més abundants
del sistema immune innat,
tenen moltes més funcions
a l’organisme de les que es
pensaven, ja que podrien ajudar a mantenir la salut dels
òrgans. Aquesta troballa ajudaria a tractar malalties com
el càncer.

treball iniciatives

animals

Campanya de micromecenatge a l’Alt Pirineu i Aran

Els ximpanzés a
l’envellir trien amb
qui socialitzar

Per finançar projectes empresarials a les seues comarques que promoguin el retorn social
redacció

❘ tremp ❘ Des de principis d’aquesta setmana i fins al proper dia
13 de desembre qualsevol professional autònom, associació,
cooperativa o petita empresa
de l’Alt Pirineu pot presentar
el seu projecte a la primera convocatòria de micromecenatge
publicoprivat Matchfunding
Arrela’t Alt Pirineui Aran, en
la qual les administracions multipliquen per dos les aportacions

www.segre.com/club

Telèfon del Club

973 248 008

dels ciutadans. L’objectiu que
es persegueix és aconseguir a
través d’aquesta iniciativa més
de 48.000 euros, que poden repartir-se entre fins sis projectes
seleccionats, sempre que suposin un retorn social i la inserció
laboral de joves per al territori.
En aquest sentit, l’elecció dels
projectes la durà a terme un jurat independent i es preveu que
se n’esculli un de cada comarca participant al Matchfunding

(Alta Ribagorça, Pallars Jussà,
Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya i Aran). Està previst que
el gener de l’any que ve el jurat

resultat

Un jurat independent
valorarà les propostes
i al gener comunicarà
les seleccionades

doni a conèixer les propostes
seleccionades.
El Matchfunding Arrela’t
Alt Pirineu i Aran és una proposta dels diferents consells
comarcals de les comarques
anteriorment citades, les seues
Oficines Joves i serveis de promoció econòmica, que compta
amb el suport de les Diputació
de Lleida i amb la col·laboració
del departament d’Agricultura,
entre d’altres.

❘ cambridge ❘ Els ximpanzés
també tendeixen a afavorir petits cercles d’amistats
significatives en comptes de
buscar-ne altres de noves
quan envelleixen com solen fer els humans, segons
un estudi de la Universitat
de Harvard. Així mateix, la
investigació també destaca
que aquests primats busquen
relacions positives en lloc de
les que generen tensió.

