
El Pirineu avisa: “L’economia 
de muntanya s’atura si no 
poden arribar els clients”
El Conselh critica la falta “d’empatia” del Govern i 
l’Associació d’Estacions preveu mesos “negres”
Lleida
judit CAstEllà/ACn
“Preocupació” per un escenari 
que es preveu “negre”. És l’estat 
d’ànim de les zones del Pirineu 
després de conèixer l’esborrany 
del pla de desescalada que pre-
para el Govern. Des del Conselh 
Generau d’Aran, el conseller de 
Turime Juan Antonio Serrano ex-
plica que “a nosaltres ens afecta 
d’una manera molt forta; hi ha 
preocupació”. 

En aquest sentit, defensa que 
un 85% del PIB de l’Aran depèn 
del turisme i, a més, tenen una 
dependència del 80% amb el tu-
risme de fora de Catalunya, com 
Madrid, País Basc o França. És per 
això que pronostica que, si es res-
tringeix la mobilitat, “ens aboca 
a la no obertura de les estacions 
d’esquí”, que acabarà repercutint 
a la resta de sectors de la zona. 

Serrano troba a faltar més 
“empatia” per part de la Genera-
litat perquè recorda que el Con-
selh Generau té competències en 
Salut i en Turisme i per això consi-
dera que se’ls hauria d’haver con-
sultat “com ens afecta”. 

Per la seva banda, des de l’As-
sociació Catalana d’Estacions 
d’Esquí i Activitats de Muntanya 
pronostiquen uns mesos “molt 
negres” si, finalment, s’establei-
xen les restriccions previstes al 
pla de desescalada perquè “l’eco-
nomia de muntanya s’atura si no 
poden arribar els clients”. El seu 
director, Quim Alsina, remarca 
que “el problema no és el Nadal–
que és una part important–sinó 
que no es podria obrir en tota la 
temporada”. És per això que afir-
ma que estan intentant posar-se 
en contacte amb el Procicat per 
traslladar-los les seves inquietuts 
i concrecions. 

Respecte a la seguretat, Alsina 
defensa que les estacions són un 
lloc segur i que un dels punts on 
hi pot haver un cert risc són les 
cues i, precisament per això, és 
on més s’ha treballat per garan-
tir-hi la seguretat. En aquest sen-

Les agències 
de viatges 
exigeixen 
ajuts directes 
per la crisi

Avança la 
Mesa per a    
la recuperació 
de Lleida 

Correus ofereix 
servei de cita 
prèvia per fer 
les gestions

El sector de les agències 
de viatges es va manifestar 
ahir a la Plaça Sant Jaume 
de Barcelona i va exigir aju-
des directes per afrontar 
la falta d’ingressos. El gre-
mi avisa que la caiguda de 
la facturació és del 100% i 
que l’única activitat que fan 
des del març és retornar les 
reserves, la gran majoria 
contractades mesos abans. 
Els empresaris asseguren 
que això implica perdre to-
ta la inversió de treball de 
2020 i part de la de 2019.

Les meses de treball dels dife-
rents eixos temàtics de la Mesa 
transversal per a la recuperació 
de la ciutat avancen amb l’anà-
lisi i presentació de les propos-
tes les diferents entitats, col·le-
gis professionals, institucions 
i sindicats adreçades a imple-
mentar mesures de xoc per 
pal·liar els efectes econòmics, 
socials i sanitaris de la Covid-19 
a Lleida. Es va constituir al se-
tembre amb la participació de 
diversos representants.

Les oficines de Correus a Lleida, 
situades en Rambla Ferran, 16 i 
carrer Segòvia, 8, disposen del 
servei de cita prèvia de manera 
que els seus clients poden tri-
ar el dia i l’hora a la qual volen 
acudir a la seva oficina i evitar 
esperes. El servei es pot sol·li-
citar a través de la web, www.
correos.es, de l’App o de l’ofi-
cina virtual. Les persones ma-
jors de 65 anys disposen del 
número de telèfon d’Atenció 
al Client, 915 197 197, perquè 
puguin demanar cita prèvia en 
aquestes oficines.

tit, cal recordar que des de l’Asso-
ciació –conformada per totes les 
estacions d’esquí menys Port del 
Compte, però que també hi par-
ticipa– un document de bones 
pràctiques per “conviure” amb la 
Covid-19. 

Des de l’Alta Ribagorça, la 
presidenta del Consell Comarcal, 
Maria José Erta, exposa que va-
loren “negativament” les noves 
mesures perquè “ofeguen la nos-
tra economia”. És per això que 
mostra preocupació per la prohi-
bició d’entrada i sortida de Cata-
lunya. Erta recorda que el sector 
turístic és “el motor econòmic de 
l’Alta Ribagorça i les restriccions 
de mobilitat impedirien que els 
establiments puguin obrir amb 
garanties”. 

Conscient que “s’ha de prio-
ritzar la salut”, la presidenta del 
Consell Comarcal de l’Alta Riba-
gorça mostra el seu suport al sec-
tor turístic, que han implementat 
“moltes mesures de seguretat, 
adaptant-se a la situació epidemi-

ològica de forma extraordinària”. 
Així mateix, Erta demana al 

Govern de la Generalitat una “mi-
llor anàlisi de la pandèmia al terri-
tori a l’hora d’aplicar les mesures 
restrictives”. 

confinament comarcaL

D’altra banda, l’alcalde de Sort, 
Raimon Monterde, aposta per un 
confinament comarcal de cap de 
setmana i així ho ha fet arribar a 
la consellera Vergés. Així, va argu-
mentar que, amb una superfície 
total de 1.380 Km² i una densitat 
de població de cinc habitants per 
Km², la comarca del Pallars Sobi-
rà, formada per quinze munici-
pis, suporta una població aproxi-
mada d’uns 7.000 habitants. En 
aquest sentit, va dir que és sabut 
que molts d’aquests municipis no 
gaudeixen dels serveis necessa-
ris bàsics, com ara botigues d’ali-
mentació, servei mèdic, escola i 
institut o biblioteca i que els seus 
habitants han de desplaçar-se ha-
bitualment fora del seu municipi 

per tasques bàsiques essencials.
Monterde va demanar que 

tinguin en compte la idiosincrà-
sia del territori i tractin la comar-
ca del Pallars Sobirà, en el que fa 
referència al confinament, com 
un únic municipi, tot aplicant un 
confinament comarcal. Aques-
ta restricció, segons l’alcalde de 
Sort, tindria “el mateix efecte que 
la mesura emprada actualment 
en termes de mobilitat i garantiria 
als pallaresos abastir-se i realitzar 
tasques bàsiques essencials”.

Per la seva banda, el president 
del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Josep Maria Mullol, es va 
expressar en la mateixa línia i va 
dir que la mobilitat entre muni-
cipis el cap de setmana s’hauria 
de permetre per poder, als seus 
veïns, anar a les poblacions més 
grans a realitzar compres o d’al-
tres gestions. També va afegir que 
amb un confinament comarcal de 
cap de setmana, els Mossos d’Es-
quadra ho tindrien més fàcil per 
vetllar pel seu compliment.
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foto: acn/ imatge d’arxiu d’una terrassa de l’estació de Port ainé buida al mes de març
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Període Confirmats per 
PCR

Taxa de confirmats 
per PCR

Incidència 
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR/TA positives Ingressos Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

8/11/20 - 14/11/20 903 225 246,78 329,65 585,11 647,58 455 622 0,82 1,03 9,58% 9,92% 92 26 16 2

1/11/20 - 7/11/20 1.238 217 338,33 317,93 685,96 581,65 640 748 0,98 1,42 12,21% 8,93% 120 26 21 2

25/10/20 -31/10/20 1.272 180 347,62 263,72 699,62 572,86 685 441 1,02 0,85 11,84% 9,30% 98 21 7 5

1/3/20 - 17/11/20 18.690 2.203 5.107,79 3.227,65 12,11% 7,47% 382 51

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

106 24 19.399 2.380 455 622 382 51

Situació a 17/11/2020

Seguiment epidemiològic

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

21.779
433

LLEIDA
Positius
Morts

322.844
15.268

CATALUNYA
Positius
Morts

1.525.341
42.039

ESPANYA
Positius
Morts

56.313.829
1.350.545

MÓN
Positius
Morts

La demarcació de Lleida 
suma 118 nous positius (94 
a la plana i 24 al Pirineu), 
però cap altra mort. L'Alt 
Pirineu i Aran té encara 
el pitjor risc de contagi i 
velocitat de transmissió 
entre les regions catalanes, i 
la de Lleida la segona pitjor 
velocitat de transmissió i el 
tercer pitjor risc de contagi.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 18.690 casos confir-
mats per PCR o antígens, 93 més. 
Són 19.399 si es tenen en comp-
te totes les proves (94 més). Un 
total de 382 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 
la pandèmia, les mateixes que fa 
24 hores. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 21 punts i se situa en 455. 
La velocitat de propagació baixa 
dues centèsimes fins al 0,82, 
mentre que la setmana anterior 
era de 0,98. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 246,78 per ca-
da 100.000 habitants i la incidèn-
cia a 14 dies és de 585,11.

Actualment, hi ha 106 pa-
cients ingressats (+10).  

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 2.203 casos 
confirmats per PCR o TA, 21 més, 
i 2.380 sumant totes les proves 

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 8/11 al 14/11)

El risc de rebrot i la velocitat 
de contagi baixen a Ponent, 
però pugen els hospitalitzats
Tretze ingressos més en el darrer balanç de Salut, 
que registra 118 nous positius a la demarcació

(24 més). Un total de 51 persones 
han mort des de l'inici de la pan-
dèmia, les mateixes que en l'ante-
rior balanç. El risc de rebrot baixa 
17 punts i se situa en 622. 

En paral·lel, l'Rt baixa quatre 
centèsimes i se situa en l'1,03, 
mentre que la taxa de confirmats 
per PCR és de 329,65 casos per 
cada 100.000 habitants. La inci-

dència acumulada a 14 dies està 
en 647,58. A la regió hi ha 24 pa-
cients ingressats (+3). 

Per comarques, l'Alta Riba-
gorça (amb 1.211) i la Segarra 
(amb 1.079) es mantenen com les 
dues comarques catalanes amb el 
risc de rebrot més alt tot i millo-
rar el darrer dia. Empitjoren tam-
bé l'Urgell, el Solsonès, el Pallars 
Jussà i el Pallars Sobirà.

Pel que fa a la velocitat de con-
tagi, la pitjor comarca catalana és 
el Pallars Jussà, amb 2,99, segui-
da de l'Alta Ribagorça, amb 2,62.

DADES DE CATALUNYA

El risc de rebrot segueix en 
descens a Catalunya i retrocedeix 
15 punts en les últimes 24 ho-
res, situant-se en els 390, segons 
l'última actualització de Salut. La 
velocitat de propagació, l'Rt, es 
manté en 0,76, mentre que la in-
cidència a 14 dies cau a 546,15 
(ahir era de 742,46 ). En paral·lel, 
s'han declarat 2.031 nous casos 
confirmats per PCR o test d'antí-
gens (TA), fins als 292.408 des de 
l'inici de la pandèmia (322.844 
amb totes les proves). Hi ha hagut 
68 noves morts i el total acumulat 
arriba a les 15.268

Salut instal·larà 
60 mòduls per 
a l'atenció de 
Covid als CAP
Salut instal·larà uns 60 espais 
tipus mòdul (que podrien ser 
finalment un 100) perquè cen-
tres d'atenció primària (CAP) 
puguin fer-hi l'assistència a 
persones amb problemes res-
piratoris i símptomes de la co-
vid-19. Sobretot estan pensats 
per als CAP que ara tenen difi-
cultats d'espai per mantenir un 
circuit separat entre l'atenció 
dels pacients amb sospita de 
Covid-19 i els que hi van per al-
tres motius. La idea és que es 
construeixin en dos o tres me-
sos i que el gener comencin a 
entrar en funcionament, amb 
una durada prevista d'entre 
dos i quatre anys. 

La Urbana aixeca 
acta a nou joves per 
reunir-se al parc 
del Joc de la Bola
Una patrulla de la Guàrdia Ur-
bana de Lleida va observar di-
marts a la tarda un grup de 
nou joves d'entre 19 i 27 anys 
al parc del Joc de la Bola. Els 
agents els van identificar i els 
van fer l'acta corresponents per 
incomplir les normes de limita-
ció de reunió de persones.

6 TEMA DEL DIA | JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

L'atenció primària 
va incrementar 
l'activitat un 36% el 
mes d'octubre
L'atenció primària va incremen-
tar l'activitat un 36% a l'octubre 
respecte al mateix mes de l'any 
passat. El Servei Català de la Sa-
lut (CatSalut) ha recollit de for-
ma exhaustiva i facilitat per pri-
mera vegada les dades de com 
ha evolucionat l'activitat de la 
primària a tot Catalunya amb 
l'impacte de la pandèmia. 

En l'últim mes, marcat per 
la segona onada, els CAP han 
fet 1.903.548 atencions per la 
covid-19 i 4.750.812 per altres 
patologies i motius; en total, 
6.654.360 (4.879.822 l'any pas-
sat). Això significa que, tot i 
l'augment de contagis, els CAP 
han mantingut el 97% de l'acti-
vitat no relacionada amb la co-
vid. Les dades també mostren 
que abans de la pandèmia les 
vistes presencials eren més del 
80% del total i ara representen 
el 43%.
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El Pla de Lleida va encapçalar 
el creixement econòmic el 2019, 
abans de l’arribada del Covid
El Segrià i el Pla d’Urgell van ser les comarques 
que més van créixer a Catalunya, segons el BBVA
Lleida
rEdACCió
El Pla de Lleida va encapçalar el 
creixement econòmic de Catalu-
nya l’any 2019 amb un increment 
del 2,6 de l’anomenat Valor Afegit 
Brut (VAB) –un indicador que me-
sura el nivell d’activitat econòmic 
d’un territori– segons va explicar 
ahir el catedràtic emèrit d’eco-
nomia de la UAB, Josep Oliver, 
durant la presentació de l’Anuari 
econòmic comarcal 2020, edi-
tat pel BBVA. El motiu d’aquest 
creixement seria, segons l’estudi, 
l’alça dels serveis i un avenç mo-
derat de la indústria. Cal tenir en 
compte que són dades relatives al 
2019, abans de l’afectació econò-
mica provocada per la pandèmia 
del Covid-19. Al Pla de Lleida el 
segueix l’eix Metropolità de Bar-
celona (2,3%) les comarques de 
l’eix de Girona (1,5%), les Terres 
de l’Ebre (1,3%) i les comarques 
del Camp de Tarragona (1,1%), i, 
finalment, les Centrals (1,0%) i les 
de Muntanya (0,5%).

Segons l’informe, el Segrià i el 

Pla d’Urgell, juntament amb el 
Baix Llobregat, van ser les comar-
ques on més es va incrementar el 
Valor Afegit Brut (VAB) respecte 
a l’exercici anterior. En el cas del 
Segrià, el VAB va créixer un 3,4%, 
impulsat pel sector serveis (3,7%) 
i un fort creixement de l’activitat 
en el sector primari (3,2%). Al Pla 
d’Urgell l’increment del VAB du-
rant el 2019 va ser del 3% inte-
ranual. Pel que fa al Pla d’Urgell, 
el creixement ve donat pel sector 
serveis (4,6%) i una major aposta 
per la indústria (2,8%).

Per contra, les comarques que 
menys van créixer a Catalunya 
durant l’últim exercici també per-
tanyen a la demarcació de Lleida 
i van ser les Garrigues (-3,9%), 
l’Alta Ribagorça (-2,3%) i el Pallars 
Jussà (-0,9%). Pel que fa a Cata-
lunya, el VAB va experimentar un 
creixement del 2,1%, impulsat pel 
sector de la construcció (2,3%) i 
els serveis (2,7%).

Respecte als efectes del Co-
vid-19 les comarques de Girona 
i les del Camp de Tarragona se-

FOTO: ACN/ El sector serveis va liderar el creixement el passat 2019

ran les més afectades en l’àmbit 
econòmic per la crisi de la co-
vid-19 per la forta dependència 
del turisme i la caiguda de la pro-
ducció industrial. “El nombre de 
pernoctacions s’ha reduït molt 
més respecte a altres punts com 
les Terres de l’Ebre o les comar-

ques de muntanya” va dir Oliver.  
Malgrat la forta caiguda de l’eco-
nomia al conjunt del territori, Oli-
ver diu que el binomi “indústria i 
serveis vinculats al sector secun-
dari” serà capaç de reactivar l’ac-
tivitat de forma més ràpida, que 
el binomi “comerç i turisme”.

Les obres per asfaltar el carrer 
principal del nucli de Taüll, que 
uneix la part nord amb la sud en-
tre les esglésies de Sant Climent 

i Santa Maria, finalitzaran, previ-
siblement, aquesta setmana. Cal 
recordar que aquest carrer fins 
ara estava empedrat.

Finalitzen l’asfaltat al carrer 
d’entrada al nucli de Taüll

FOTO: L.M./ Imatges aèries del carrer d’entrada d’aquest nucli
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L’ajuntament d’Alcarràs, junta-
ment amb els responsables de 
la parròquia de la Mare de Déu 
de l’Assumpció, ha activat aquest 
mes de novembre una campanya 
de recollida de fons o crowdfun-
ding per tal de finançar un seguit 
d’obres de manteniment i con-
servació a l’església d’Alcarràs. La 
campanya activada té com a nom 
Salvem el Patrimoni Històric.

“Actualment, i per tal d’evitar 
possibles mals majors, cal actu-
ar a les bigues que sustenten la 
cúpula del temple i a la teulada. 
Segons els tècnics, és imprescin-
dible reemplaçar les llomeres ac-
tuals per altres de noves. El cost 
de tot plegat ronda els 8.000 eu-
ros i, d’acord amb la parròquia, 
s’activa ara aquesta recollida de 
donatius”, explica l’alcalde, Ma-

nel Ezquerra. El Bisbat de Lleida 
també finançarà part de l’actu-
ació. Qui ho vulgui, pot realitzar 
les aportacions que consideri 
convenients realitzant transfe-

rència bancària al compte ES44 
008152088100006087121 o, si 
així ho prefereix, lliurar la quan-
titat que decideixi en metàl·lic a 
l’ajuntament. 

FOTO: Aj. Alcarràs/ El cost de les obres ronden els 8.000 euros

Alcarràs engega un ‘crowdfounding’ 
per conservar i mantenir l’església

Les Borges rebutja 
el masclisme amb 
diferents accions    
el proper 25-N

S’ajorna a avui la 
instal·lació del nou 
hangar a l’Aeroport 
de Lleida-Alguaire

La Seu és un dels 
territoris on es farà 
la Mobile Week 
Catalunya 2021

L’Ajuntament de les Borges 
Blanques prepara vuit accions 
diferents per a conscienciar la 
població sobre la necessitat 
d’eradicar les violències mas-
clistes de la societat, amb mo-
tiu de la commemoració del 
Dia internacional per a l’elimi-
nació de la violència envers les 
dones, el pròxim 25 de novem-
bre.

La instal·lació del nou hangar 
inflable a l’Aeroport de Llei-
da-Alguaire previst per ahir 
dimecres es va endarrerir per 
motius tècnics i s’instal·la-
rà avui. L’empresa que munta 
l’hangar és buildair i serà igual 
que el que ja hi ha instal·lat. 

La Seu d’Urgell serà un dels 18 
territoris de tot Catalunya de la 
Mobile Week Catalunya 2021, 
iniciativa que impulsa la Mobi-
le World Capital Barcelona jun-
tament amb la Generalitat de 
Catalunya.
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