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CORONA VIRUS REACCIONS 

de Flix Xarim Aresté el dissab
te 28 i també la de la cantant 
lleidatana Carolina Blàvia el 
diumeng~ 29, en el recit al de 
clausura del festival Interfado 
que va haver d'ajornar-sy a }/oc
tubre. Òscar Enrech, directQr de 
la Fundació Orfeó Lleidatà, va 
assenyalar que "necessitem tor
nar de nou a una certa norma
litat i assistir a actes-culturals". 

Per la seua part, els exhibi
dors cinematogràfics també van 
rebre la notícia amb satisfacció. 
Tant el Grup Principal (JCA) 
com Screenbox Lleida i el Cir
cuit Urgellenc van confirmar 
que reobriran cines el divendres 
27. Montse Cortada va afirmar 
que "ara concentrarem esfor
ços en el complex d'Alpicat" i 
va celebrar així la supressió del 
confinament municipal de cap 

de setmana al sector cultural. 
Miquel Àngel Carrillo (Scre
enbox) també va avançar que 
el nou festival de cine Lleida 
Visual Art es desenvoluparà 
del 4 al 13 de desembre. Pere 
Aumedes (Circuit Urgellenc) 
va confirmar que el27 tornarà 
el cine a les sales de Tàrrega, 
Balaguer, Mollerussa, Tremp, 
Vielha, Agramunt i Bellpuig. 

D'altra banda, el conseller de 
Treball, Chakir el Homrani, va 
explicar ahir que el fre als-ajuts 
al sector de la cultura "és una 
decisió de la setmana passada, 
el que es va fer ahir [dimecres) 
va ser despenjar aquest web". 
Va ~fegir que la setmana pas
sada es va decidir canviar el 
sistema per atorgar-los, per la 
qual cosa una part dels ajuts 
previstos s'havien de modificar. 

Un operari del CN Lleida, ahir preparant una pista de pàdel. 

de Verdú a la qual ha dotat d'un 
sistema de climatització. 

Molts clubs, que depenen 
d'instaHacions públiques, van 
acollir molt bé la decisió del 
Govern, però es van mostrar 
més continguts. Vanesa Orte
ga, presidenta del Balàfia Vò
lei, amb molts equips de base, 
posava el dit a la nafra. "Hem 
demanat permís a la Paeria per 
poder preparar-ho tot. A més a 

més, haurem de reorganitzar els 
entrenaments i reduir les sessi
ons a causa de l'horari del toc de 
queda. Ens han arreglat la vida, 
però no del tot", va concloure 
Ortega. 

Federacions com la de fut
bol, que havia anunciat que re
prendria la competició el 5-6 de 
desembre, van fer ahir marxa 
enrere i van comunicar que no 
serà fins al9-10 de gener. 

L'esquí respira a l'aixecar-se 
el confinament per Nadal 
Perd el pont de la Puríssima però rebrà tots els clients el21 de 
desembre li Baqueira decideix av:ui quan inicia la campanya 

MARIA MOLINA 
I LLEIDA I El nou calendari de la 
desescalada proposat per la 
Generalitat ha donat un respir 
a les pistes d'esquí de Lleida ja 
que podran salvar la campanya 
de Nadal i Any Nou. Aixecar el 
confinament perimetral de Ca
talunya el21 de desembre per
metrà l'arribada d'esquiadors, 
ja no només de Catalunya sinó 
de la resta de l'Estat depenent 
de com estigui la situació a les 
seues comunitats autònomes. 
Malgrat que ja està perdut el 
pont del 6 i 8 de 'desembre, la 
majoria aposta per una ober
tura progressiva a partir del 
dilluns 7, quan el confinament 
del cap de setmana serà comar
cal. Ferrocarrils de la Genera
litat (FGC), que gestiona les 
estacions de Port Ainé, Espot 
i Boí Taüll, considera que serà 
un bon moment per posar en 
marxa els complexos i provar 
instaHacions. 

Equipaments per a la higiene per la Covid en estacions de FGC. 

"Per descomptat que no obri
rem al100%, és impossible, 
però serà una manera d'arran
car la temporada perquè tot 
estigui a punt per Nadal", va 
indicar Toni Sanmartí, respon
sable de l'àrea de Turisme de 
FGC. En aquest mateix sentit 
es van expressar els responsa
bles de Tavascan, que veuen 
possible obrir la zona de fons 
per als veïns del Sobirà i posar 

en marxa progressivament la 
d 'alpí compaginant a mesura 
que ho permeti la desescala
da. Per la seua banda, Port del 
Comte també veu amb bons ulls 
obrir parcialment el 7 de des
embre ja que "nosaltres tenim 
una clientela bastant local que 
ens pot servir per a l'inici de la 
campanya". 

Baqueira, per la seua part, de
cideix avui la data d'obertura 
després de garantir-se l'arriba
da d'aficionats forans a partir 
del 21. Quant a les pistes d'es
quí de fons , també consideren 
l'obertura el dilluns 7 com a 

Recuperació progressiva 
de la presencialitat en les 
activitats extraescolars 
I LLEIDA I La flexibilització de les 
restriccions per la millora dels 
indicadors epidemiològics afec
ta també les activitats extraes
colars, que podran recuperar 
progressivament la presencia
litat. Representants de centres 
i acadèmies havien organitzat 
protestes reclamant-ne la re
obertura, allegant que el sector 
és segur i no ha generat conta
gis de coronavirus. L'esborrany 
de la desescalada mantenia les 
extraescolars tancades en la 
primera fase de quinze dies i els 
següents només les autoritzava 
amb un alumne. 

En canvi, la Generalitat deta
llava ahir a la pàgina web que 
a la primera fase, que comença 
dilluns, les extraescolars de 
règim especial no reglat, com 
activitats de música i arts escè
niques, podran obrir amb un 
màxim de sis alumnes. Es per
metran les activitats extraes
colars organitzades per centres 

educatius i activitats de lleure 
educatiu a l'aire lliure o bé en 
espais interiors, també amb li
mitació de sis nens. 

En la segona fase, que es 
posarà en marxa el 7 de de
sembre, es podran organitzar 
activitats esportives no com
petitives en l'àmbit escolar i la 
resta d'extraescolars fora dels 
col·legis continuarà amb la limi
tació de sis persones, igual que 
les de lleure educatiu. 

En canvi, a partir del dia 21 
de desembre, amb el comen
çament de la tercera fase, en 
les extraescolars presencials 
a fora dels centres educatius 
ja es permetran deu alumnes 
per aula. 

En les de lleure educatiu 
també s'amplia l'aforament a 
grups de deu persones. I en la 
quarta, que començarà 4 de ge
ner, es recuperarà la presenci
alitat en totes l'extraescolars i 
educació en el lleure. 

vàlida per a la clientela local, 
"tot i que el problema és que 
encara no hi ha neu", va indicar 
la portaveu, Imma Obiols. Les 
estacions esperen una baixada 
de les temperatures per posar 
a funcionar els canons de neu i 
del temporal que s'anuncia per 
a finals d'aquest mes. 

Per la seua part, l'alcalde de 
Rialp, al Sobirà, Gerard Saba
rich, va sol licitar al Govern que 
es replantegi la data d'obertura 
de mobilitat per a l'esquí a partir 
de 1'1 de gener. Afirma que per
dre el pont és re9uir en un 20% 
la facturació de la temporada. 

El Conselh d'Aran 
demana assistir a la 
reunió del Procicat 
I LLEIDA I La síndica d'Aran, 
Maria Vergés, ha demanat 
per carta al conseller d'In
terior, Miquel Sàmper, que 
el Conselh Generau pugui 
assistir a les reunions del 
Procicat per la importància 
de les decisions que pren. Va 
lamentar que no es consul
ti la corporació sobre temes 
com els límits a la mobilitat. 

Tancat el centre 
· de l'associació Alba 
al Pallars Jussà 
I LLEIDA I La delegació del Grup 
Alba al Pallars Jussà ha tan
cat el centre ocupacional i el 
club social en format presen
cial al detectar dos positius 
entre els usuaris. Un total de 
dinou persones dels serveis 
i quatre professionals estan 
confinats per contacte, se
gons va informar Alba Jus
sà en un comunicat aquest 
dimecres. 
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CORONA VIRUS SANITAT I EDUCACIÓ 

DADES DE LA COVID-19 

Ev~Jució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran . 
CASOS CONFIRMATS AMB,PCR/TA 

1.442 úBs 

1.109 

26/10·01111 02/11-08/11 09/11-15/11 

DATA I RISC DE REBROT .. o o 

09/11-15/11 440 623 

02/11-09/11 627 762 

26/10-01/11 696 445 
(*)Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandèmia 

I I INGRESSOS HOSPITALARIS 

124 151 
118 

26/1 0-01/11 02/11-08/11 09/11-15/1 1 

RT* I INCIDÈNCIA ACUMULADA 
EN 14 DIES .. . ' o o 

0,81 1,03 574,18 649,05 

0,96 1,44 679,40 572.86 

1,02 0,86 710,28 569,93 

I I DEFUNCIONS 

21 

16 17 

26/10-01 /11 02/11-08/11 09/11-15/11 

PROVES PCR I TA % PCRITA POSITIVES . ' o o • • o 

10.193 2.354 9,26 9,73 

10.91 o 2.315 11,96 9,13 

11.087 1 .830 11,97 8,90 
Font: Departament de Salut 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS 

MORTS 

21.919 CASOS 

433 MORTS ---- - --

325.345 CASOS 

15.318 MORTS 

1.541.574 CASOS 56.561.918 
--- -------

42.291 MORTS 1.354.7800 
----~~~~~ 

Lleida continua millorant 
•• e • e = • -
1 baixa el risc de rebrot 
Descendeix també la taxa de contagi, mentre que al Pirineu és 
estable li La Segarra, amb el risc més elevat de contagi al pla 

S.E./ E.FARNELL 
I LLEIDA I Els indicadors epidemi
ològics a la regió sanitària de 
Lleida continuen millorant. El 
risc de rebrot descendeix 15 
punts, fins als 440, quan fa una 
setmana era de 627 i en fa dos, 
de 696. La taxa de reproducció 
(les persones que contagia cada 
afectat) baixa una centèsima i 
se situa en 0,081, quan l'última 
setmana d'octubre superava 1'1, 
segons Salut. 

La incidència en els últims 
catorze dies és de 574,18 i un 
9,26 per cent de les PCR i tests 
d'antígens practicats en l'última 
setmana han resultat positius. 
Malgrat la millora, els dos ítems 
es troben encara per sobre de la 
mitjana catalana . A la capital, 
el risc és de 424 i la velocitat de 
propagació del virus, de 0,85, i 
les xifres a la regió de l'Alt Piri
neu i Aran es mantenen estables 
amb una taxa d'1,03 i un risc de 
rebrot de 623 (puja un punt). EI 
percentatge de positius respecte 
a les proves practicades és de 
9,73 per cent. 

A les dos regions continuen 
augmentant els positius, amb 
119 més a les comarques del 
pla (19.518 des de l'inici de la 
pandèmia) i 21 a les de munta
nya (2.401). Això suposa que 
el total d'afectats des del març 
a tota la província és de 21.919. 
Salut no va notificar cap nova 
defunció, de manera que seguei
xen en 433. 

Pel que fa a les hospitalitza-

cions per Covid-19, a l'Arnau 
de Vilanova hi havia ahir 36 
persones ingressades a planta 
(quatre menys) i 14 a la Unitat 
de Cures Intensives (el mateix 
nombre que el dia anterior). 
Així mateix, a l'Hospital Santa 
Maria, n'hi havia 29 en planta i 
7 a l'UCI (dos més), segons da
des de l'ICS. 

Entre aquests dos centres 
sanitaris hi ha 86 ingressats, i 
l'ICS no va facilitar el nombre 
de persones o a l'Hotel Nastasi. 

Ribagorça i Jussà, 
el ritme més alt 
de propagació 
• Les comarques del Pa
llars Jussà i l'Alta Ribagor
ça van registrar ahir una 
velocitat de propagació 
del virus (RT) superior 
a 3 punts, indicador que 
mostra el nombre de per
sones que pot encomanar 
un positiu. Va ser de 3,19 
al Jussà i de 2,05 a l'Al
ta Ribagorça. El risc de 
rebrot a les dos comar
ques es va situar en 911 
punts al Jussà i de 976 a 
la Ribagorça. Tanmateix, 
malgrat tenir l'índex tan 
alt, aquestes dos comar
ques només van confirmar 
amb proves PCR en els sis 
últims dies, 17 i 12 casos 
respectivament. 

A la pàgina web de Salut figu
ren també vint-i-tres ingressats 
al Pirineu 

Tanmateix, per comarques la 
Segarra encapçala la llista de 
les que tenen el risc de conta
gi més alt al pla de Lleida amb 
1.075 punts i un índex de pro
pagació del virus del 0,95. La 
segueix l'Urgell amb un risc de 
609 punts i una velocitat d'1,07. 
La Noguera, que en les últimes 
setmanes ha anat augmentant 
casos, ahir va registrar un risc 
de rebrot de 415 i va mantenir 
l'Rt de 0,60 punts. També el Se
grià va registrar un risc de 415 
punts i 0,86 de propagació. Al 
Solsonès el risc es va situar ahir 
en 375 punts i 0,75 de la velo
citat de propagació del virus. 
Les Garrigues i el Pla d'Urgell 
van ser ahir les que menys risc 
van registrar amb 285 i 244 
punts respectivament i una ve
locitat de propagació per sota 
de 1'1, amb 0 ,81 i 0,65 punts 
respectivament. 

Balanç a Catalunya 
En el conjunt de Catalunya el 

risc de rebrot també segueix en 
descens. Retrocedeix nou punts 
en vint-i-quatre hores i se situa 
en 381. La taxa de contagi es 
manté en 0,75, mentre que la 
incidència en els ú ltims cator
ze dies cau de 546,15 a 535,34. 
Així mateix, el8,44 per cent de 
les proves practicades en l'últi
ma setmana han donat positiu 
en Covid-19. 

Tancat el col·legi de 
Salàs de Pallars per 
un alumne positiu 
E. F./ S. E. 
I LLEIDA I L'únic centre educa
tiu que figura com a confinat 
al web d'Educació és l'escola 
de Salàs de Pallars, de la ZER 
Pallars Jussà, pel positiu d'un 
alumne. Estan en quarantena 
els dos grups del col·legi i 29 
persones, de les quals 26 són 
estudiants i 3, personal educa
tiu. El centre va tancar dimarts 
passat dia 17 al donar positiu 
un dels alumnes del centre. 
Està previst que avui es por
tin a terme proves PRC a tot 
l'alumnat i els professors del 
centre. L'alcalde de Salàs de 
Pallars, Francesc Borrell, va 
destacar que l'alumne es va 
contagiar perquè la mare tam
bé va ser positiva en Covid. 
Està previst que el centre tor
ni a obrir el pròxim dia 30 de 
novembre. A Lleida, també se
gueix tancada l'escola bressol 
municipal de Llívia a Lleida. 
D'altra banda, el nombre de 
classes confinades al conjunt 
de la provincia és de 96, se
gons l'última actualització de 
la pàgina web d'Educació, la 
qual cosa en representa suposa 
dotze menys que el dia ante
rior. Així mateix, el nombre 
de persones en quarantena es 
redueix en més de tres-centes 

fins ales2.117. El Segrià té 47 
grups aïllats i 1.068 persones 
(el centre amb més afectació 
és el Mater Salvatoris, amb 7 
i 147); l'Alt Urgell en té 5 i 97; 
el Pallars Jussà, 5 i 105; i el Pla 
d'Urgell, 1 i 28. 

L'Alta Ribagorça es mante
nia ahir amb un grup confinat i 
56 persones a casa. La Segarra 
continua sent la comarca llei
datana amb més persones en 
quarantena, fins a 247 entre 
alumnes i professors i 12 grups 
confinats. La Noguera també 
té vuit grups tancats i 202 per
sones aïllades a les seues ca
ses, entre alumnes, professors 
i personal auxiliar. A l'Urgell 
el nombre de grups confinats 
s'eleva una dotzena amb 242 
persones aïllades. 

Catalunya 
El nombre de grups confi

nats per Covid-19 a Catalu
nya és de 1.492, un més que 
dimecres d'aquesta setmana. 
Segons va indicar Educadó, 
representen el2,07% del to
tal. Hi ha 35.466 persones aï
llades, 88 més que el balanç 
anterior. D 'aquestes, 33.805 
són alumnes i 1.605 docents. 
En els últ ims deu dies s'han 
confirmat 3.410 positius. 

Tests PRC a alumnes el dia 9 al pavelló Onze de Setembre. 

RESIDÈNCIES 

Tests massius a la residència 
Filella de Tremp per un positiu 
• La residència de la Fun
dació Filella de la capital del 
Pallars Jussà ha registrat un 
cas positiu per Covid-19 
en un dels treballadors del 
geriàtric. 

Segons el departament 
de Salut, avui mateix es 
dura-n a terme proves a 
tots els usuaris del centre 
i als treballadors directes, 

també els administratius i 
personal extern. Les matei
xes fonts van explicar que 
de moment "no es pot par
lar d'un brot", encara que 
s'ha activat el protocol de 
prevenció i avui mateix es 
faran les proves. El treballa
dor contagiat està complint 
la quarantena al seu domi
cili i està estable. · 
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