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Aran és el territori de Catalunya amb un volum més gran de població infectada des del març del 2020. Segons dades 
de Salut, un 15% dels habitants ha contret la Covid. És gairebé el doble que la mitjana catalana. La síndica, Maria 
Vergés, ho atribueix a la variant britànica, molt més contagiosa, que va disparar els índexs a la Val després de Nadal. 

CORONA VIRUS BALANÇ 

Aran, territori de Catalunya amb més 
taxa de contagis durant la pandèmia 
Un 15% dels habitants, el doble de la m~tjana global, i la majoria des del gener 

X. RODRrGUEZ 
I LLEIDA I Aran és el territori de 
Catalunya amb un volum més 
alt de població infectada des de 
l'inici de la crisi sanitària de la 
Covid. Així, a la Val, que comp
ta amb un estatus diferent del 
de les comarques, s'han detec
tat des del març de l'any passat 
1.422 casos, la qual cosa implica 
un 15,16% dels habitants, se
gons les dades de l'Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàri
es de Catalunya (AQuAS). És 
gairebé el doble que la mitjana 
catalana, que és del 7,9% de la 
població, mentre que a Lleida és 
el 9,33 per cent. A la demarca
ció, Aran la segueixen la Cer
danya (12,19%), Segrià (9,73%), 
Pla d'Urgell (9,66%), Segarra 
(9,33%) i Noguera (9,18%). Per 
la seua banda, l'Alta Ribagor
ça és la segona comarca amb el 
percentatge més baix de pobla
ció afectada, amb un S ,16%, un 
terç que Aran. Només la Ribera 
d'Ebre en té menys, un 4,52%. 

AL POL OPOSAT 

L'Alta Ribagorça és la 
segona comarca de tot 
Catalunya amb la taxa més 
baixa de positius, el5,16% 

La síndica d'Aran, Maria Ver
gés, va atribuir aquest índex al 
fet que "des de Nadal s'ha ins
tal·lat la variant britànica". S'ha 
de recordar que els experts ja 
van assenyalar que la Val va 
ser un dels primers territoris 
a registrar casos d'aquesta so
ca, molt més contagiosa, i això 
va provocar que ja al gener es 
disparessin els indicadors de la 
Covid i els contagis. De fet, se
gons les dades d'AQuAS, 1'1 de 
gener hi havia 494 casos a la 
Val enfront dels 1.422 actuals. 
Tanmateix, Vergés va qüestio
nar que s'hagin detectat gairebé 
mil positius des del gener. No 
obstant, va apuntar que tenen 
comptabilitzats 1.601 contagis 
des de l'inici de la crisi sanità
ria entre tots els tests que han 
dut a terme, en què s'inclouen, 
per exemple, persones que no 
són de la Val i es van fer allà 
la prova o residents a Aran no 
empadronats. Així mateix, va 
assenyalar que la pressió hospi
talària i els nous casos van a la 
baixa. El Conselh va confirmar 
ahir 8 nous contagis, mentre que 
hi ha 4 persones ingressades per 
Covid a l'Espitau de Vielha. 

PERCENTATGE DE POSITIUS RESPECTE A LA POBLACIÓ 

0 SUPERIOR A LA MITJANA CATALANA 

7,9% 
MITJANA CATALANA 

Segons AQuAS, un 7,9% de la 
població catalana s'ha enco
manat des de fa un any. 

9,33% 
MITJANA DE LLEIDA 

A Lleida, la mitjana és del 
9,33%, amb més de 40.000 
casos entre 43~SOO veïns. 

Mitjana global. Al conjunt de 
Catalunya, segons les dades 
d'AQuAS, s'han detectat més de 
600.000 casos, la qual cosa im
plica un 7,9 per cent de la po
blació. La demarcació de Lleida 
se situa per sobre de la mitjana 
i l'afectació arriba al 9,33% dels 
veïns. El percentatge més baix 
el té la província de Tarragona, 
amb un 6,1 %. A Girona és del 
7,94% i a Barcelona, del8,04 per 
cent. 

Els percentatges més elevats. 
A més d'Aran, on la Covid ha 
afectat des del març de l'any 
passat el 1 S, 16% de la població, 
els percentatges també són ele
va ts a la Cerdanya (12,19%), 
Osona (11,03%) i la Garrotxa 
(10,7S%). 

Les comarques del pla. El Se
grià (9,73%), Pla d'Urgell 
(9,66%), la Segarra (9,33%) i la 
Noguera (9,18%) també tenen 
percentatges alts. De la mateixa 
manera, el Ripollès (9,98%) i el 
Pla de l'Estany (9,21%) se situen 
per sobre de la mitjana catala
na. 

La incidència més baixa. Les 
comarques amb menys incidèn
cia del coronavirus en relac ió 
amb la seua població són la Ri
bera d'Ebre (4,S2%) i l'Alta Riba
gorça (S, 16%). 

El rebrot segueix alt però baixa la transmissió 
El Pallars Sobirà, la Val i el Pla d'Urgell tenen els indicadors més elevats de Catalunya, 
i al Solsonès els nous contagis es dupliquen en una setmana 

I LLEIDA I El risc de rebrot se
gueix per sobre dels 100 punts 
(llindar a partir del qual es 
considera que és alt) a totes 
les comarques catalanes ex
cepte al Baix Ebre, on consta 
una taxa de 72. No obstant, 
la velocitat de transmissió (Rt, 
que indica quantes persones 
infecta cada positiu) contínua 
descendint i a la regió sani
tària de Lleida està a punt de 
baixar d'1. Al Pirineu, l'Alta 
Ribagorça té l'Rt més baixa 
de tot Catalunya, amb 0,71 
punts. 

Quant al risc de rebrot, el 
Pallars Sobirà, la Val d'Aran 
i el Pla d'Urgell són els terri
toris catalans amb més taxes, 
amb 2.467, 1.149 i 959 punts, 

respectivament. Els segueixen 
l'Alt Urgell (888), la Cerdanya 
(818) i el Solsonès (751). En 
aquesta última comarca , en 
una setmana s'han duplicat 

els contagis i s'han detectat 
un total de vint-i-nou nous 
positius. 

Segons van explicar des del 
Centre Sanitari del Solsonès 

i l'ajuntament de Solsona, la 
majoria s'han diagnosticat 
mitjançant 246 proves PCR, 
i tres es van detectar arran de 
29 tests d'antígens. 

Aquestes dos institucions 
van fer una crida "a la precau
ció, a evitar aglomeracions, 
especia lment en les cites 
vinculades amb Sant Jordi, 
i a mantenir totes les mesu
res necessàries per contenir 
la pandèmia". 

Per la seua banda, amb in
dicadors de risc de rebrot més 
baixos, tot i que encara molt 
elevats, hi ha l'Urgell (560), 
la Noguera (548), les Garri
gues (525), la Segarra (510), el 
Segrià (487), el Pallars Jussà 
(428) i l'Alta Ribagorça (324). 
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CORONA VIRUS IMMUNITZACIÓ 

El ministeri preveu retardar la segona dosi 
de Pfizer i Moderna a menors de 79 anys 
Passarien de 21 i 28 dies a 6 i 8 setmanes, per disposar de més vacunes per administrar la primera a 
més persones li A punt un conveni perquè també vacunin les mútues de treballadors 

AG~NCIES/S.E. 
1 LLEIDA/MADRID I L'Estat i les co
munitats autònomes debaten 
avui espaiar la segona dosi en 
els menors de 79 anys per acce
lerar la vacunació amb almenys 
una dosi al nombre més gran 
possible de persones vulnera
bles, una estratègia seguida en 
països com el Regne Unit. La 
Comissió de Salut Pública trac
tarà aquesta proposta, que es 
fa eco de demandes formula
des en aquest sentit per Cata
lunya i Andalusia, i que busca 
"vacunar al més aviat possible 
el màxim nombre de persones 
més vulnerables" a causa de la 
situació epidemiològica actual 
en plena nova onada del coro
navirus. L'estratègia passa per 
retardar als menors de 79 anys 
les segones dosis de Pfizer dels 
21 dies actuals a les 6 setma
nes i les de Moderna, dels 28 
dies a les 8 setmanes. Aquest 
debat es planteja a poques ho
res que l'Agència Europea del 
Medicament es pronunciï so
bre l'administració de la vacuna 
de Janssen, la distribució de la 
qual s'ha suspès temporalment 
mentre s'estudien uns casos de 
trombes, i quan la d'AstraZene
ca s'ha reservat únicament per a 
la població d'entre 60 i 69 anys. 

Així mateix, el ministre 
d'Inclusió, Seguretat Social i 
Migracions, José Luis Escriva, 
va anunciar ahir que la Segu
retat Social ultima un conveni 
amb la Fundació CEOE i amb 
les mútues d'accidents de tre
ball perquè aquestes últimes 
puguin administrar vacunes. 
Per la seua banda, la ministra 
de Sanitat, Carolina Darias, va 
assegurar que a partir del dia 26 
i durant tot el mes de maig, arri
ba ran cada setmana a Espanya 
1.700.000 dosis de la vacuna 
de Pfizer. 

Reforcen el 
personal del 
CAP de la Seu 
I LA SEU I L'ICS ha augmentat 
el personal administratiu del 
CAP de la Seu arran de les 
queixes d'usuaris sobre l'aten
ció telefònica i la petició de 
l'ajuntament (vegeu SEGRE 
de dissabte). L'alcalde, Jordi 
Fàbrega, va dir que és perso
nal ja contractat per donar co
bertura al pla de contingència 
de la Covid. Va indicar que 
majoritàriament les trucades 
són "per dubtes sobre la vacu
nació" i va demanar "claredat 
i concreció" a l'hora de donar 
aquesta informació. 

Assaig per posar 
aquestes vacunes i 
no la segona dosi 
d'AstraZeneca 

Al pavelló Onze de Setembre de Lleida ahir no es va vacunar, però es van fer PCR a alumnes. 

• L'Institut de Salut Car
los III va presentar ahir el 
primer assaig clínic que 
analitzarà en sis-cents pa
cients la possibilitat d'ad
ministrar una segona dosi 
d'una vacuna amb ARN 
missatger (Pfizer o Mo
derna) als que ja n'han re
but una primera d'Astra
Zeneca. Així ho va indicar 
la directora de l'Institut 
de Salut Carlos III, Raquel 
Yotti, a la presentació de 
l'estudi CombiVacS, que 
pretén "generar evidèn
cia científica" que cons
tati la seguretat de com
binar altres vacunes amb 
AstraZeneca després de 
suspendre' s la segona do
si en menors de seixanta 
anys per suposat risc de 
trombosi. Va explicar que 
l'institut s'ha llançaJ "de 
manera urgent" a buscar 
evidència científica que 
resulti d'utilitat "per sus
tentar la presa de decisi
ons en relació amb pos
sibles alternatives als ja 
immunitzats amb una dosi 
d'AstraZeneca". 

LLEIDA 

La vacunació es reprèn entre avui i demà 
• A Catalunya van arribar 
ahir 193.050 dosis de Pfizer 
i avui se'n preveuen 56.700 
d'AstraZeneca (a Lleida de
mà, segons Salut), però al pla 
només es reprendrà avui la 
vacunació a Alcarràs, que se
guirà demà. Al pavelló On
ze de Setembre de Lleida es 
començarà demà a la tarda i, 
com a novetat, es vacunarà 
amb Moderna població d'en
tre 70 i 79 anys. 

El PSC pregunta 
per la residència 
Fiella de Tremp 
I LLEIDA I El PSC ha preguntat 
a la Generalitat sobre l'estat 
en què es troben "les inves
tigacions en curs" sobre el 
brot a la residència Fiella de 
Tremp, amb 61 víctimes mor
tals. També pregunta sobre 
el "propòsit de Salut sobre la 
gestió" del centre, en mans 
de Sant Joan de Déu després 
de la intervenció. La dipu
tada Sílvia Romero va re
clamar a Salut "les mesures 
necessàries per evitar repetir 
la tragèdia de la residència 
de Tremp". 

A l'edifici annex a l'Arnau 
se seguirà amb Moderna a 
grups concrets de malalts i a 
persones de 70 a 79 anys per 
accelerar la immunització 
d'aquest col· lectiu. A l'Aten
ció Primària es continua amb 
Pfizer, tot i que alguns han 
derivat la vacunació a espais 
municipals. A Tàrrega es re
prendrà demà o dijous, en 
funció de l'arribada de dosis. 
A la Seu d'Urgell està previst 

Tanca l'únic 
bar dels 
Omellons 
I ELS OMELLONS I L'únic bar dels 
Omellons estarà tancat fins 
a nou avís al donar positiu 
per Covid un dels respon
sables de la seua gestió. Els 
clients que han estat a l'esta
bliment durant l'última set
mana s'hauran de posar en 
contacte amb el consultori 
mèdic per sotmetre's a test. 
Segons va explicar l'alcalde, 
Jordi Gaya, el bar podria es
tar tancat entre deu i cator
ze dies. Gaya va indicar que 
el bar està regentat per una 
parella. 

vacunar avui, demà i dijous 
i disposen de 722 dosis, 200 
d'AstraZeneca i 522 de Pfizer. 
Segons assenyalen dades de 
Salut, a la província 100.209 
persones han rebut la prime
ra dosi i 33.491, les dos. Per 
regions sanitàries, a+ 23 per 
cent de la població del pla li 
han administrat una injecció 
i al8%, dos. En el cas del Piri
neu, el22,2% i el 7,6 per cent, 
respectivament. 

L'assaig serà coordinat 
per Jesús Antonio Frías 
Inhiesta, coordinador de 
la xarxa i cap del servei de 
Farmacologia de l'hospital 
La Paz de Madrid, i par
ticiparan també els hos
pitals Clínico San Carlos 
(Madrid), Vall d'Hebron i 
Clínic de Barcelona i Cru
ces de Bilbao. 

Les classes confinades a 
Lleida descendeixen a cent 
I LLEIDA I El nombre de classes 
confinades a les comarques de 
Lleida per algun positiu de Co
vid ha descendit a cent, quatre 
menys que a l'últim balanç, i hi 
ha 2.363 estudiants i docents 
en quarantena, 515 menys. Se
gons Educació, continuen tan
cades l'escola de Torre-serona 
i la llar d'infants de Puigverd 
de Lleida i entre els centres de 
Catalunya amb mes grups aï
llats figuren els instituts Ciutat 
de Balaguer, amb vuit, i Capar
rella (a la capital) i Mollerussa, 
amb sis. D'altra banda, la majo-

ria dels 28 alumnes de l'escola 
Casteth Leon estan confinats 
arran del contagi d'una docent 
del centre, que forma part de 
la zona escolar rural (ZER) Val 
d'Aran. Malgrat que figura com 
a tancat a la base de dades de 
la conselleria, en realitat con
tinua obert per a sis escolars 
que es consideren immunit
zats a l'haver passat la Covid 
anteriorment. Reben classe de 
dos mestres que no van estar 
en contacte amb la contagiada. 
La resta d'escolars rep classe 
des de casa. 
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ECONOMIA Els ERTO duraran fins després de l'lbex avança un 1,14% i conquereix 
l'estiu, segons el ministre Escriva. la cota dels 8.700 punts. 
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RAMADERIA BALANÇ 

Lleida registra el10% de sinistres 
per retirada de cadàvers de granja 
Quasi 148.000 dels 1,41 milions d'incidents d'aquesta classe de pòlisses amb Agroseguro 
el2020 a Espanya li UP i JARC han demanat canvis en aquesta línia d'assegurança 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Un de cada deu sinis
tres per retirada de cadàvers 
d'explotacions ramaderes a es
cala estatal té lloc a la provín
cia de Lleida, segons un balanç 
de l'any passat publicat ahir 
per Agroseguro. Així doncs, 
el 2020, l'entitat va registrar 
147.920 incidents d'aquesta clas
se a la demarcació, sobre un to
tal d'1.418.624 a Espanya. Du
rant les últimes setmanes, tant 
Unió de Pagesos com JARC han 
exigit canvis en aquesta línia de 
l'assegurança ramadera. D'altra 
banda, com ja va publicar SE
GRE, els agricultors lleidatans 
van tenir més de 2.000 sinistres 
per pedra al llarg de l'any pas
sat, i 479 per gelades. També 
es van produir 26 incidents per 
sequera, 13 per incendis, 95 per 
inundacions i 214 per l'acció de 
la fauna silvestre, entre d'altres. 

Pel que fa al capítol ramader, 
la demarcació va ser la que va 
concentrar un nombre més ele
vat d'incidents relacionats amb 
la retirada de cadàvers d'ani
mals de granja, seguida de la 
d'Osca, amb 97.301, que re
presenta el 6,85% de l'Estat. 
Aquests percentatges posen de 
manifest la potència ramadera 
de les dos demarcacions, en es
pecial en el sector porcí. 

Les organitzacions agràries 
han anat reclamant millores en 
aquesta assegurança. Unió de 
Pagesos posa èmfasi en el fet 
que s'ha de potenciar la trans
parència d'Agroseguro, que ha 
d'aportar més informació de les 
dades de les quals disposa, així 
com que les pujades de preus 
anuals siguin limitades a un 
percentatge, afirma. Per la se
ua part, JARC també demana 
canvis perquè les bonificacions 
i els recàrrecs en aquesta asse
gurança s'apliquin en funció 
dels sinistres registrats durant 
les tres últimes campanyes a 
l'explotació. 

La segona causa de sinistre 
ramader registrat per Agrose
guro a Lleida són els accidents, 
amb 1.788 i el tercer es refereix 
a morts de vedells en el part, 
amb 1.439. En aquest últim cas, 
es tracta de la tercera xifra més 
elevada de l'Estat, darrere d'As
túries, amb 1.642, i la Corunya 
(1.482). On es van notificar més 
accidents va ser a Lugo (5.354), 
la Corunya (4.012) i Astúries 
(4.013). En aquest cas, les ex
plotacions lleidatanes ocupen 
el lloc número set a l'informe 
del2020. 

OCUPACIÓ 

Augmenta el nombre de lleidatans que busquen feina a la fruita 
• La crisi del coronavirus ha 
comportat un increment en 
el nombre de lleidatans que 
s'interessen per treballar en 
la campanya de la fruita, van 

explicar ahir a aquest diari 
des de l'ETT Noawork. Tot i 
així, la majoria dels candidats 
són estrangers i, a causa de 
la pandèmia, molts envien la 

documentació per internet. 
En aquesta ETT, que ahir va 
obrir poc més de dos hores al 
públic, van atendre unes qua
ranta persones. 

UP alerta de pèrdues en viñyes 
i fruiters per una nova gelada 
Les temperatures van baixar fins als quatre graus negatius 
I LLEIDA I Unió de Pagesos va ad
vertir ahir que les baixes tem
peratures que es van registrar 
a Ponent durant la nit de dis
sabte a diumenge van provo
car danys en vinyes i fruiters. 
Segons aquesta organització 
agrària, els termòmetres van 
arribar a caure fins als qua
tre graus negatius en alguns 
punts, fet que va danyar vi
nyes, cirerers i albercoquers. 

DIVERSES COMARQUES 

Els termòmetres es van 
desplomar de forma 
generalitzada, des.de la 
Segarra fins a Gimenells 

La gelada va afectar des de la 
Segarra i la Noguera fins al 
Segrià. En aquest sentit, UP 
ha constatat danys en cirerers 
de la Segarra i de Gimenells 
i el Pla de la Font. Així ma
teix, n'hi ha en vinyes de zo
nes baixes del terme de Sant 
Martí de Riucorb. A més, UP 
no va descartar que la gelada 
s'acarnissés amb pomeres i pe
reres. No obstant, encara és 
aviat per valorar l'afectació, 
va admetre el sindicat, que va 
apuntar que hauran de passar 
algunes setmanes per obser
var l'abast real dels danys. I 
és que alguns cultius herbacis, 
com el pèsol, la colza i el cere
al, també podrien haver estat 
perjudicats, però no se sabrà 

fins no comenci a granar l'es
piga. Amb tot, UP va exigir 
a la conselleria d'Agricultura 
una valoració ràpida i minuci
osa dels possibles danys. 

No és la primera 
Aquesta gelada del cap 

de setmana no és la primera 
d'aquesta primavera. A fi
nals de març, la caiguda dels 
termòmetres ja va afectar els 
cultius dels pagesos de la pro
víncia, i va generar pèrdues 
d'entre el 20% i el100% en 
fruita dolça i ametlles al pla, 
al Pallars Jussà i al Sobirà. Les 
primeres estimacions provisi
onals d'Agroseguro preveuen 
indemnitzacions de 15 mili
ons d'euros. 

SANITAT 

Detecten a 
Badajoz un cas 
de vaca boja 
1 MADRID I Les autoritats sanità
ries espanyoles van notificar 
ahir un cas d'encefalopatia 
espongiforme bovina, pa
tologia més coneguda amb 
el nom de malaltia de les 
vaques boges, en un exem
plar localitzat al municipi 
de Jerez de los Caballeros, 
a la província de Badajoz. 
Els veterinaris van sospitar 
que podia tractar-se d'aques
ta patologia el 24 de març, i 
l'endemà van confirmar el di
agnòstic. Segons la informa
ció aportada per les autoritats 
sanitàries, !"'esdeveniment" 
ja està "resolt". 

AGRICULTURA 

Els reglaments 
de la PAC, a punt 
abans de l'estiu 
I MADRID I El ministre d'Agri
cultura, Luis Planas, va tras
lladar ahir a les comunitats 
autònomes que confia que 
els reglaments que desenvo
lupen la PAC estaran apro
vats abans de l'estiu. Segons 
el ministre, està previst que 
al juny es doni llum verda a 
!'"aprovació formal" dels tres 
reglaments de la PAC, que 
són els de plans estratègics, 
finançament i organització 
comuna de mercats. No obs
tant, va admetre que les posi
cions de Parlament i Consell, 
en alguns assumptes, "encara 
són distants". 

EMPRESA 

Lleida.net suma 
391.000 euros 
fins al març 
1 LLEIDA I Lleida.net va guanyar 
391.000 euros entre el gener 
i el març d'aquest any, un 
475% més·que en el mateix 
període del2020, segons va 
anunciar ahir la firma a tra
vés d'un comunicat. En el pri
mer trimestre, la companyia 
que lidera Sisca Sapena va 
facturar 3,98 milions d'euros. 
"Mai en la història de la com
panyia hem mostrat resultats 
tan positius com els d'aquest 
primer trimestre de l'any", 
v:a destacar Sapena, que va 
dir que està en una "situació 
ideal" per afrontar la digita
lització de les empreses. 
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