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-L'Rfpuja a t02 
però baixen els 
ingressats a 
tot Catalunya 
El risc de rebrot era de 133 en
tre el 8 i el14 de maig i baixa a 
113 en l'últim interval. Pel que 
fa a I'Rt, puja cinc centèsimes, 
a 0,91, per sobre del O, 77 de la 
setmana anterior. La incidència 
a 14 dies és de 123,68 entre el 
15 i el dia 21 de maig, per sota 
dels 172,76 de l'interval ante
rior. Pel que fa als casos con
firmats per proves PCR o tests 
d'antígens, en el període del 
15 al 21 de maig n'hi va haver 
4.296, xifra inferior a l'interval 
anterior, quan se'n van declarar 
5.274. Això situa la taxa de con
firmats per PCR/TA en 55,52 
casos per cada 100.000 "habi
tants, per sota del període an
terior (68,16). 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antí
gens, en el període del 23 al 29 
de maig n'hi va haver 4.031, xi
fra inferior a l'interval anterior, 
quan se'n van declarar 4.484. 
Això situa la taxa de confirmats 
per PCR/TA en 52,07 casos per 
cada 100.000 habitants, per so
ta del període anterior (57,93). 

Durant l'última setmana 
analitzada s'han fet 80.966 
proves PCR i 34.393 tests d'an
tígens, dels quals un 3,94% ha 
donat positiu, superior al valor 
de l'interval anterior (3,68%). 
La mitjana d'edat de les per
sones positives se situa en els 
34,87 anys. Entre el 23 i el 29 
de maig s'han declarat 29 de
funcions, mentre que la setma
na anterior se'n van notificar 
fins a 39. 

Espanya supera les 
80.000 morts de 
Covid des de l'inici 
de la pandèmia 
Espanya ha registrat 4.984 
nous positius de covid-19 des 
de dimarts, fet que deixa la xi
fra global en 3.687.762 des de 
l'inici de la pandèmia. Pel que 
fa a les defuncions, des de l'úl
tim informe n'hi ha hagut 66, 
i ara la xifra és de 80.049. An
dalusia encapçala els contagis 
en els últims 7 dies amb 7.285 
casos, seguida de Madrid amb 
4.915. A Catalunya n'hi ha ha
gut 3.323 i al País Basc 2.186. 
La comunitat autònoma amb 
més diagnosticats el dia previ 
és Madrid amb 701 , que tam
bé és on més contagis s'han 
acumulat, amb 717.880 casos. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 01/06/2021 
Regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

28 6 38.272 7.111 656 153 

Seguiment epidemiològic 

La regió sanitària de Lleida 
registra només 1 O positius i 
el risc de rebrot baixa a 59 
A les comarques del Pirineu puja la velocitat de 
propagació, però només hi ha cinc nous casos 
La demarcació de Uelda 
només ha registrat 15 casos 
de Covld-19 durant les 
darreres hores. Tampoc s'ha 
registrat cap defunció, tot I 
que a la regió sanitària del 
Pirineu han augmentat els 
lnpessos. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats, des de l'inici de la 
pandèmia, 37.006 casos confir
mats per PCR/TA, 10 més. Són 
38.272 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 656 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandèmia, 
cap més en les darreres 24 hores. 

El risc de rebrot baixa cinc 
punts i se situa en 59, per sota 
del registre de la setmana ante
rior, quan era de 106. La velocitat 
de propagació baixa cinc centèsi
mes, fins a 0,69. La setmana del 
16 al 22 de maig era de 0,92. La 
taxa de confirmats per PCR/TA se 
situa en 32 per cada 100.000 ha
bitants i la incidència a 14 dies és 
de 84. El 3,02% de les proves que 
es fan surten positives. Pel que fa 
als pacients ingressats als centres 
públics i privats, actualment n'hi 
ha 33, vuit menys que durant la 
jornada anterior. L'Hospital Ar
nau de Vilanova és qui més pa
cients té, amb 18 a planta i tres a 
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94,67 

la unitat de crítics. L'Hospital San
ta Maria també té tres pacients 
a I'UCI, el mateix nombre que a 
planta. Pel que fa als centres pri-

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 22/5 al 

29/5) 

Font: Departament de Salut 

vats, hi ha S persones a planta i 
una a crítics. 

Mentrestant, a la regió sani
tària de l'Alt Pirineu i l'Aran acu-

mula 6.734 casos des de l'inici de 
la pandèmia, cinc més, i 7.111 
sumant totes les proves. Un to
tal de 153 persones han mort 
des de l'inici de la pandèmia, les 
mateixes que fa 24 ho'res. El risc 
de rebrot puja cinc punts, fins a 
66, mentre que la setmana ante
rior era de 83. L'Rt puja nou cen
tèsimes a 0,96. En l'interval an
terior se situava en 0,70. La taxa 
de confirmats per PCR o TA és de 
27 per cada 100.000 habitants. 
La incidència a 14 dies és de 68. 
El 2,36% de les proves que es fan 
donen positiu. Hi ha sis pacients 
ingressats, .dos més. 

PER COMARQUES 

Pel que fa al mapa del risc de 
rebrot, l'Alta Ribagorça i el Pallars 
Jussà segueixen tenint uns dels 
índexs més baixos de Catalunya, 
amb 8 i zero punts respectiva
ment. Per això són les úniques 
comarques de la demarcació que 
apareixen en verd al mapa. 

L'índex de rebrot també baixa 
al Segrià, on ha passat de 57 a 50 
en un dia, mentre que a la Sega
rra es manté en els 31 punts. La 
Noguera ha aconseguit baixar 
dels 108 als 98 punts. 
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urals/ Imatge del Duc que va matar el caçador furtiu 

Enxampen una persona 
disparant i matant un Duc 
al terme municipal de Verdú 
Membres del Grup Especial de 
Verins i Antifurtivisme (GEVA) 
dels Agents Rurals van enxam
par in fraganti una persona 
disparant i matant un Duc, una 
espècie protegida, a Verdú. Se
gons van explicar fonts del cos 
a través de les xarxes socials, 
els fets van tenir lloc durant el 
transcurs d'una autorització ex
cepcional per la caça de conills 
que provoques danys a la zona. 
A més, també van indicar que 

la investigació continua oberta 
i pot comportar conseqüències 
penals així com mesures recupe
radores respecte al dany causat. 
El Duc és el rapinyaire més gran 
d' Europa i actualment es troba 
protegit per diferents normati
ves. A més, la seva alimentació 
principal consisteix en petits ro
segadors i conills, sent d'aques
ta manera un clar aliat dels pa
gesos de la zona que pateixen 
danys d'aquestes espècies. 

FOTO: L. C. (ACN) I Moment de l'últim registre efectuat a Balaguer 

Segueix oberta la investigació 
que va permetre desarticular 
una xarxa de narcotraficants 
La investigació de Mossos i 
Guàrdia Civil que va permetre 
la setmana passada detenir 16 
persones a Lleida i Balaguer i 
desarticular una xarxa de tràfic 
de cocaïna, heroïna i marihua
na segueix oberta, ja que s'està 
analitzant el que es va t robar en 
els registres, segons van dir ahir 
fonts properes al cas. Tot i això, 
no està previst més entrades ni 
detencions. !.:'última va ser di-

marts en un aparcament llogat 
a la capital de la Noguera. Els 
arrestats serien de nacionalitat 
marroquina i espanyola, i alguns 
van ser absolts l'any passat per 
l'Audiència de Lleida en anuHar
se la majoria de les converses 
telefòniques que eren una pro
va en un judici per tràfic de dro
gues. Fiscalia va presentar un re
curs al TSJC. El secret de sumari 
es podria aixecar a finals de juny. 

Condemnats a l any i 
8 mesos de presó per 
estafar 15.000 euros fent 
servir targetes falsificades 
La Fiscalia demanava 9 anys, però es va 
aplicar l'atenuant de dilacions indegudes 
Lleida 
L. CORTÉS (ACN) 

Quatre dels cinc acusats de falsi
ficar targetes de crèdit a Lleida i 
el Pla d'Urgell amb què van efec
tuar compres per valor de més de 
15.000 eu ros a Fraga, Mollerussa, 
Tàrrega, Cervera, Alcarràs, Tremp, 
Lleida i les Borges Blanques van 
acceptar ahir 1 any i 8 mesos de 
presó. !.:'altre acusat està en cer
ca i captura. !.:'acord entre les 
parts va evitar el judici que s'ha
via de fer a l'Audiència de Lleida. 
Tot i que la Fiscalia demanava 9 
anys de presó, finalment es va 
rebaixaria pena en aplicar-los 
l'atenuant de dilacions indegudes 
molt qualificades, ja que els fets 
són de l'any 2008. També hau
ran d'indemnitzar a les empreses 
afectades amb els 10.000 euros 
que s'atribueixen als 4 que es van 
asseure al banc dels acusats. 

A més dels 15.000 euros es
tafats amb les targetes manipu
lades, van intentar comprar en 
establiments dels mateixos mu
nicipis per valor de 29.000 euros 
més, sense aconseguir-ho perquè 
una incidència no va permetre 
verificar el pagament. Els acu
sats, de nacionalitat romanesa i 
entre 34 i 43 anys, haurien com
prat amb les targetes ordinadors, 
electrodomèstics, tabac, benzina, 
joies, sabates i neumàtics. 

Rescaten a Juneda 
un home que s'havia 
llançat al canal per 
salvar el seu gos 
Els Bombers van rescatar ahir 
un home que s'havia llançat al 
canal de Juneda, prop de l'anti
ga central elèctrica, perquè el 
seu gos havia caigut i el volia 
salvar. V~ succeir a les 21.00 
hores, va estava agafat en una 
corda en el primer salt i els 
efectius el van treure sa i estal
vi. A més, l'animal va ser resca
tat en perfectes condicions. 

FOTO: L. C. (ACN) I Els quatre acusats, a l'Audiència Provincia~ de Lleida 

Demanen més de 4 anys de 
presó per quedar-se 130.000€ 
La Fiscalia demana 4 anys i 
9 mesos de presó a un veí de 
Peníscola de 40 anys acusat de 
quedar-se més de 130.000 eu
ros d'una empr~a de Montsó 
el2017. Segons el ministeri pú
blic, l'home es va quedar pri
mer amb 1.195,48 euros que 
l'empresa li va pagar per a una 
suposada reparació d'unes gru
es, sense que s'arribés a fer mai 
aquest servei. Després, la firma 
afectada li va ingressar per er-

ror 130.000 euros que l'acusat 
va transferir a d'altres comp
tes el mateix dia abans que els 
afectats s'adonessin. El judici 
es farà a l'Audiència de Lleida 
el 9 de juny. Cal indicar que la 
vista oral ja s'ha suspès dues 
vegades, el 17 de febrer i el 18 
de març. D'altra banda, la Sala 
acollirà el dia 10 de juny. un ju
dici contra dues persones acu
sades d'estafa, però en aquest 
cas la Fiscalia no veu delicte. 

Dos anys i 11 mesos d'internament que seran 
de presó per un acusat d'abusar de dos nens 
El jutjat de menors 1 de Lleida ha condemnat a 2 anys i 11 mesos d'in
ternament un jove lleidatà acusat d'abusar sexualment de dos nens de 
7 anys a Prats i Sansor. Els fets van passar del 2008 al 2011, quan l'acu
sat tenia entre 14 i 17 anys. Ara en té 27 i la condemna d'internament 
es convertirà en pena de presó quan la sentència sigui ferma. 

Bolca un camió i s'incendia la cabina a la C-14, 
a Ciutadilla, però el conductor resulta il·lès 
Un camió va bolcar ahir al quilòmetre 62 de la C-14, a Ciutadilla. Va 

· succeir a les 16.09 hores i també es va originar un incendi a la cabina, 
però el conductor va resultar il·lès. D'atra banda, un turisme va quedar 
totalment calcinat al carrer Marinada d'Ivars d'Urgell. 
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Nova jornada 
sobre la gestió 

-d'arxius a 
l'esport lleidatà 
l'Arxiu Comarcal del Pallars 
Jussà organitza avui a les 15.30 
hores la Jornada d'arxius de 
l'esport a Lleida, Pirineus, Aran 
i Andorra, en format virtual. 
Aquesta jornada vol ser un punt 
de trobada, debat i aprenentat
ge sobre la gestió dels arxius 
de l'esport i un punt d'inici del 
procés d'identificació, recupe
ració, tractament dels arxius de 
l'esport que en els anys vinents 
impulsaran diferents adminis
tracions i arxius. Tots els actes 
seran en format telemàtic i és 
necessària la inscripció prèvia 
per participar-hi. 

Comencen els 
actes previs 
al certamen 
literari Segre 
de Negre 
El festival literai Segre Ne
gre, que acull aquest cap de 
setmana la ciutat de Lleida, 
celebra avui uns pnmers 
actes previs: la conferència 
'Còmic, un perillós passeig 
pel gènere negre', a càrrec 
de Jaume Vilarrubí Prats, 
expert novel·la gràfica ne
gra, a la Biblioteca de Lleida 
a les 17.00 hores i 'la dona 
al cinema negre', que con
sistirà en una taula rodona 
i una projecció sobre el pa
per dels femení al cinema 
negre, serà a les 19.00 a la 
mateixa Biblioteca. 

El CaixaForum 
projecta el 
guardonat film 
'Cafamaúm' 
El CaixaForum de Lleida projec
ta el film Cafarnaúm avui a les 
19.00 hores. la projecció del 
film del director libanès Na
dine Labaki, forma part del ci
cle Un estiu de peHícula que es 
du a terme a CaixaForum inte
grat per quatre llargmetratges 
premiats a diversos festivals, 
amb històries colpidores i emo
cionants de diferents cultures. 
les pel·lícules es projecten els 
dijous, des del 20 de maig al 
10 de juny a les 19.00 hores en 
versió original. 

El festival d'art contemporani 
Embarrat tanca l'edició 2021 
amb l'aforament complet 
Reafirma la seva línia per apropar els artistes al 
públic i integrar les obres als espais de Cal Trepat 
L'Embarrat de Tàrrega 
tanca redició del 2021 amb 
aforament complet i una 
alta assistència de públic a 
rexposició. 

Tàrrega 
REDACCIÓ 

El festival de creació contem
porània Embarrat, que ha tingut 
lloc del 28 de maig a 1'1 de juny 
a Tàrrega, reafirma la seva aposta 
per aproximar l'art i el pensament 
a la ciutadania, amb "una clara 
determinació per l'alta qualitat 
artística de les propostes", des
taquen des de l'organització. En 
aquesta setena edició ha desta
cat l'ús de nous espais del Museu 
Trepat. El terrat ha obert per pri
mer cop al públic de l'Embarrat i 
s'ha comptat amb una projecció 
sobre els antics forns de la fone
ria en el concert visual que tancà 
el festival. 

l'Embarrat segueix en la se
va línia de mediació que "busca 
aproximar la creació contem
porània al públic". l'alta participa
ció avala l'èxit d'aquesta voluntat, 
amb un aforament pràcticament 
complet a totes les activitats. Les 
visites lliures a l'exposició han es
tat altament concorregudes i les 
visites guiades han despertat un 
interès creixent respecte a les an
teriors edicions. 

FOTO: LL El certamen ha reunit sis artistes en una mateixa exposició, a banda d'altres disciplines 

Jesús Vilamajó, director del 
festival, defineix un nou rumb per 
a l'exposició central del festival, 
reduint la quantitat d'artistes per 
a donar-los més llibertat d'inter
venció sobre l'espai que ocupen. 
Un canvi que es vol mantenir i 
que busca que els artistes esta
bleixin un diàleg més sincer entre 

Ester Martin guanya la 
nova edició del Premi de 
Relats Curts del Segrià 
"la primavera dels ametllers de 
la colònia", d'Ester Martin Sen
tañes, ha estat l'obra guanyado
ra de la 8a edició del Premi de 
Relats Curts del Segrià, un certa
men organitzat l'Àrea de Cultura 
del Consell Comarcal del Segrià 
que enguany ha comptat amb la 
participació de 36 relats curts, 
onze més que l'any passat. 

El jurat ha decidit que l'accès
sit fos "El toc de la sirena", de 

Glòria Tomàs i Nus. El jurat ha 
destacat aquestes dues obres 
per "la seva qualitat narrativa, 
ritme, originalitat i interès de la 
trama narrativa". 

Totes dues obres s'han en
dut com a premi una dotació 
econòmica, que en el cas de 
la guanyadora ha estat de 650 
euros, mentre que l'accèssit 
li ha correspost un guardó de 
250 euros. 

l'obra i el patrimoni, una oportu
nitat per trebal.lar les seves peces 
integrant-les a l'antiga fàbrica. 

El camí cap al futur de l'Emba
rrat busca "una màxima qualitat 
en les propostes, la integració de 
les obres a l'espai del Museu Tre
pat, una cuidada mediació amb 
el públic i la tria d'un tema per a 

l'exposició que connecti amb la 
realitat". L'Embarrat és organit
zat per l'Ajuntament de Tàrrega i 
el Museu Fàbrica J. Trepat amb la 
coHaboració de l'Institut d'Estu
dis llerdencs (IEI) de la Diputació 
de Lleida, el Departament de Cul
tura de la Generalitat i el Museu 
d'Art la Panera de Lleida. 
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