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De.nuncien la manca d/ agents a 
la Guàrdia Urbana de Balaguer 

continuar així", va afegir. 
A més, des de CCOO van ex

plicar que reposar personal a la 
Urbana "no és fàcil" i requereix 
unes oposicions que comporten 
l'assistència obligatòria al curs 
bàsic de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, "la qual co
sa allarga el procés selectiu nou 
mesos més del que és habitual 
en qualsevol altra oposició". És 
per aquest motiu que "fa molt 
temps que lluitem i denunciem 
aquesta situació, però encara no 
hem aconseguit que l'Ajuntament 
de Balaguer vegi el problema que 
se li està creant", van lamentar. 

Apaguen quatre 
incendis als termes 
de Bell-lloc d'Urgell 
i Fondarella 

Lleida 
REDACCIÓ 

El sindicat CCOO va denunciar 
ahir que la Paeria de Balaguer 
no disposa de suficients agents 
de la Guàrdia Urbana de la capi
tal de la Noguera per cobrir els 
serveis ordinaris. "Aquest fet és 
degut a la manca de previsió i a 
la mala gestió que s'està portant 

a terme tant des de l'ajuntament 
com des de la prefectura del cos", 
van manifestar. En aquest sentit, 
van indicar que, a dia d'avui, a la 
nit només hi ha un agent de ser
vei que no pot sortir sol a fer els 
serveis que li demana la ciutada
nia i que ha de derivar les truca
des que rep al 112. "Derivar els 
serveis al 112 suposa, no només 

Decomissen 1.125 paquets de tabac per valor 
de 3.400 euros a la duana de la Farga de Moles 
La Guàrdia Civil va decomissar dimecres 1.125 paquets de tabac, valo
rats en 3.400 €, en un control dut a terme al recinte duaner de la Farga 

. de Moles, a les Valls de Valira. La intervenció va ser quan els agents van 
parar un vehicle procedent d'Andorra qué anava pel carril verd. Anava 
amagat a l'interior del coche interior i en un doble de la guantera. 

Rescaten un home amb molt dolor a les 
cames al Pla de les Forques, a la Seu d'Urgell 
Els efectius del GRAE de Bombers van rescatar ahir un home de 62 anys 
que havia caigut mentre caminava pel Pla de les Forques i tenia molt 
dolor a les cames, al terme municipal de la Seu d'Urgell. Emergències 
va ser alertada a les 13.49 hores i va ser localitzat per l'helicòpter a les 
14.07 hores. La citada persona va ser traslladada a l'Hospital de la Seu. 

dissabte 5 de juny 
12.00 Rats, espectacle 
familiar itinerant basat en el 
conte tradicionai'EI Flautista 
d'Hamelin', Una adaptació 
gegant i gamberra. Sortida al 
Parc de l'Ermita 

17.00 Gegantada amb colla 
convidada. Des de la pista fins 
a les places 

17.30 Penjada de la senyera 
amb els Catalanets i 
Catalanetes. 

17.50 Berenar gegant. Jocs 
amb Tocs de Fusta. A la plaça 
Dr. Segarra 

21.30 h Concert amb Amics 
de les Arts. A la Sala de 
l'Ajuntament. 

(Cal inscripció prèvia} 

23.00 Focs artificials de Festa 
Major 

diumenge 6 de juny 
10.00 Ruta pels murals de 
l'Enciclopèdia Mural. Per 
participar a la ruta cal fer 
inscripció a través del web 
www.enciclopediamural.cat. 
Inici davant de l'Ajuntament 

11.00 Missa solemne a 
l'esglèsia. 

12.00 Sardanes vermut a la 
Pista. 

17.00 Xiringada per a tots. 
Remullada col·lectiva a base 
d'aigua de colors. Cal anar 
vestit amb samarreta blanca 
i estar disposats a rebre un 
bon bany d'aigua. l'edat no és 
excusa per a participar, tothom 
és molt ben benvingut. Es 
recomana portar tovallola. A 
l'aparcament del pavelló. 

19.00 Concert de Quico 
el Cèlio, el Noi i el Mut de 

un retard important en la pres
tació del servei, sinó una càrrega 
de feina a altres cossos policials 
com els Mossos d'Esquadra, que 
moltes vegades o no hi arriben 
a temps o, simplement, no hi 
arriben pel volum de feina que 
tenen", van dir des del sindicat. 
"La ciutadania de Balaguer no es 
mereix aquest tracte i no podem 

La DGPEIS considera que el 
Consell de Bombers Voluntaris 
és l'únic interlocutor vàlid 
La Direcció General de Preven
ció, Extinció d'Incendis i Salva
ments de Catalunya (DGPEIS) 
va manifestar ahir que el Con
sell de Bombers Voluntaris "és 
l'únic òrgan d'interlocució vàlid 
i no altres associacions que no 
formen part d'ell i que els repre
sentants de les quals, en alguns 
casos, ni tan sols són bombers 
voluntaris". Aquestes paraules 

es van produir arran de la notí
cia que l'Associació de Bombers 
Voluntaris de Catalunya (ASBO
VOCA) havia presentat una de
núncia per la via penal davant 
la Fiscalia contra la cúpula dels 
Bombers de la Generalitat arran 
d'haver-se tramitat "l'expedient 
d'expulsió de 300 bombers vo
luntaris", va dir el president de 
l'entitat, Josep Maria Alcalà. 

Els Bombers van apagar ahir un 
incendi de matolls i brossa en el 
pati d'un magatzem del carrer 
Stijar de Bell-lloc d'Urgell i 500 
metres quadrats de matolls a 
l'entrada del municipi. Una pila 
de restes vegetals va cremar-se 
al carrer de les Eres de Fonda
rella i a I'A-2, al mateix terme, 
va haver-hi un foc de marges. 

Sanegen la façana 
d'una casa en 
ruïnes del carrer 
Sant Roc de Tremp 

Els Bombers de la Generalitat 
van dur a terme _ahir un sane
jament de façana en una casa 
que es troba en ruïnes a la lo
calitat de Tremp, concretament 
en el número 26 del carrer Sant 
Roc. Els serveis d'emergències 
van ser informats a les 17.43 
hores que una part de l'arre
bossat podia caure a la via pú
blica i els efectius del cos van 
fer la corresponent retirada. 

FESTA MAJOR 
IVARS D'URGELL 

Ferreries. Escenari de La Pista. 

dilluns, 7 de juny 
12.00 Titelles amb Centre de 
Titelles de Lleida. 'El somni de 
l'Espantaocells', espectacle 

entranyable, executat per dues 
actrius, amb titelles i cançons 
que el públic podrà cantar. 
Escenari de La Pista. 

19.00 Havaneres amb Les 

Anxovetes. 

Des de terres gironines ens arriba 
un repertori d'havaneres clàssic i 
tradicional cantat íntegrament en 
femení. Escenari de La Pista. 

COOPERATIVA 
o·IVARS 
Soc1etnt Cooperat1va Catalana Ltdn . 

lvar~ d'Urgell Te 973 58 00 00 
Torregrossa Te 973 17 05 45 
La Fuliola Te 973 57 00 4-1 
Castellsera e 973 61 00 47 

@coopivars 
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Trobada dels 
·diputats i 
alcaldes de 
JuntsxCat 
Els diputats de Junts a la Di
putació de Lleida Eloi Bergós i 
Rosa Perelló s'han reunit amb 
els alcaldes, alcaldesses i caps 
de llista de Junts al territori per 
donar-los a conèixer els ajuts i 
serveis provinents de la Diputa
ció a què pot optar el món lo
cal, destinats tant als mateixos 
ajuntaments com a les entitats 
i associacions locals. La troba
da, a la qual han assistit una 
quarantena d'autoritats locals, 
es completarà la setmana que 
ve amb un seguit de trobades 
presencials que tindran lloc a 
les set comarques de la vegue
ria de les Terres de Lleida. 

Commemoració a 
Balaguer de la 
mort del Compte 
J "l.P ~'T Tropll 
Balaguer celebrarà aquest diu
menge 6 de juny a partir de les 
7 de la tarda, el 588è aniversa
ri de la mort del comte Jaume 
d'Urgell. La commemoració 
s'iniciarà a les 7 de la tarda da
vant del monument al Comte 
Jaume, a l'avinguda del Comte 
Jaume, just davant de la resi
dència de Sant Domènec, on 
entitats i institucions oferiran 
la tradicional ofrena floral al 
Compte d'Urgell. 

Les piscines de les 
Borges Blanques 
obriran a partir 
deliS de juny 
L'Ajuntament de les Borges 
Blanques està ultimant els de
talls per poder donar inici a la 
temporada a les piscines muni
cipals el pròxim 18 de juny. Du
rant aquestes setmanes, han 
tingut lloc els treballs de neteja 
i manteniment de l'espai. 

Tremp estrena tres 
rutes de caminades 

p r ' ... 
L'Ajuntament de Tremp ha ac
tualitzat els tres itineraris ur
bans per promoure l'activitat 
física regular entre la seva ciu
tadania i oferir als visitants una 
manera diferent de conèixer la 
ciutat tot passejant. Cada cir
cuit s'ha senyalitzat amb un co
lor i una temàtica diferent. 

Cervera acorda celebrar un 
Aquelarre de petit format en 
un únic espai i amb reserva 
Les entitats decideixen la programació de la festa 
que l'any passat no es va celebrar per la pandèmia 
Cervera recuperarà el s u 
clàssic Aquelarre, p rò 
quest cop en un format 
daptat a les restriccions, 

amb forament limitat I 
mb r s rva pr via. 

Cervera 
ACN 

costum, el darrer cap de setma
na d'agost. Ho farà després de la 
canceHació de l'any passat per la 
pandèmia del Covid-19. 

La regidora de Festes, Mireia 
Brandon, ha destacat que el for
mat de la festa la programació 
s'ha "consensuat sempre" amb 
les entitats. La intenció de la 

L'Aquelarre 2021 se ceiebrarà, Paeria és que hi hagi la màxima 
però serà de petit format i con- participació possible d'aquestes 
centrat en un únic emplaçament, en la presa de decisions. 
la plaça de Cal Racó. Per tant, no El format que s'ha adoptat per 
hi haurà cercaviles ni espectacles la festa d'enguany es va decidir 
multitudinaris per evitar les aglo- en la reunió del Consell Assessor 
meracions de persones. El format de l'Aquelarre, que va tenir lloc 
que s'ha adoptat per la festa d'en- dijous 3 de juny. El Consell s'ha 
guany es va decidir en la reunió anat reunint de manera periòdica 
del Consell Assessor de l'Aquela- els darrers mesos i ha valorat di-
rre, que va tenir lloc dijous. ferents propostes. 

La proposta preveu activitats La proposta que s'ha decidit 
festives, espectacles i concert preveu activitats festives, espec-
però amb aforament limitat i re- tacles i concerts, el divendres 
serva prèvia. La programació s'ha 27, dissabte 28 i diumenge 29 
consensuat entre la Paeria de d'agost, a la plaça de cal Racó, 
Cervera i les entitats i es presen- amb aforament limitat i reserva 
tarà properament. La festa del foc prèvia. La programació ha estat 
i les bruixes se celebrarà, com de . consensuada amb les entitats i es 

FOTO: AJ. À¡er f Els van explicar les claus del vol en parapent 

Els avis descobreixen els 
esports d/ aventura a Àger 
Els usuaris de la Residència 
d'avis Vall d'Àger van visitar 
aquesta setmana al Coll d'Ares, 
a la serralada del Montsec. Un 
cop allà, l'empresa local Entre-

núvols ha dut a terme una ex
plicació, que va servir perquè els 
assistents coneguessin el vol en 
parapent i les claus per practicar 
aquest esport d'aventura. 

FOTO: ACN f Els espectacles es representaran en un únic lloc 

presentarà properament. 
L'Aquelarre de Cervera és la 

festa amb més repercussió eco
nòmica per a la ciutat. És con
siderat com un esdeveniment 
cultural, popular i tradicional de 
primer ordre d'àmbit nacional i 
que fa uns anys que es defineix 

com la festa 'del foc i la música de 
les terres de Ponent. L'any passat 
la Paeria i les entitats van decidir 
suspendre-la a causa de la pandè
mia, tot i que també es va posar 
sobre la taula el format que s'im
pulsarà aquest any, amb especta
cles en un únic espai. 

FOTO: AJ. Seu d'Urgell/ Serviran per dur menjar a la gent gran 

Donació de 40 maletes 
tèrmiques al Sant Hospital 
La Germandat de Sant Sebastià 
ha lliurat 40 maletes tèrmiques 
al Sant Hospital de la Seu d'Urgell 
per fer arribar els àpats a domici
lis a persones grans. Les van rebre 

el gerent de la FSH, Francesc Gue
rra, i el cap de cuina de l'hospital, 
Ramon Clotet, que van agraït a la 
Germandat aquesta nova aporta
ció solidària. 
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L'Rt puja a 1,05 
però baixen els 
ingressats a 655 
a tot Catalunya 
L'Rt continua pujant i se situa 
aquest divendres en 1'1,05, una 
centèsima més que fa 24 hores 
segons l'última actualització 
del Departament de Salut. El 
risc de rebrot baixa lleugera
ment de 113 a 112. El nombre 
d'ingressats per covid segueix 
a la baixa i se situa en 655, el 
que suposa 4 menys que en 
el balanç anterior. També dis
minueixen els crítics, fins a 
226, cinc menys que fa un dia. 
S'han declarat 634 nous casos 
confirmats per PCR o TA, amb 
un total de 630.357 en tota la 
pandèmia. Pel que fa a les de
funcions, les funeràries han in
format de S noves morts, per 
un total de 22.202. La incidèn
cia acumulada a 14 dies es re
dueix mínimament, de 109,47 
a 107,03. El 3,77% de les pro
ves de la darrera setmana ha 
donat positiu. 

El risc de rebrot era de 113 
entre el 18 i el 24 de maig i 
baixa a 112 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, puja una cen
tèsima fins a 1,05. La incidència 
a 14 dies és de 107,03 entre el 
25 i el 31 de maig, per sota dels 
115,97 de l'interval anterior. 
Pel que fa als casos confirmats 
per PCR o tests d'antígens, en 
el període del 25 al 31 de maig 
n'hi va haver 4.156, similar a 
l'interval anterior, quan se'n 
van declarar 4.132. Això situa 
la taxa de confirmats per PCR/ 
TA en 53,67 casos per cada 
100.000 habitants, per sota del 
període anterior (53,36). 

Lleida només té 
13 grups escolars 
confinats per 
positius de Covid 
La demarcació de Lleida només 
té 13 grups escolars confinats 
per contactes amb positius de 
coronavirus. Això provoca que 
hi hagi 453 alumnes aïllats a 
casa i 22 professionals educa
tius en la mateixa situació. Es 
tracta d'una xifra molt baixa si 
ho comparem amb els 70 grups 
que hi havia fa tot just un mes. 
Actualment, el centre educa
tiu amb més grups confinats 
és el Lestonnac-l'Ensenyança, 
amb tres grups i 71 alumnes 
afectats. Des de l'inici del curs 
escolar, a la demarcació de Llei
da han donat positiu per Covid 
4.309 alumnes i 978 professors. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 03/06/2021 
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 

29 5 38.310 7.115 656 159 

Seguiment epidemiològic 

Menys del 2% dels tests PCR 
o d'antígens fets a la regió del 
Pirineu acaben donant positiu 
A la Plana de Lleida el risc de rebrot baixa fins als 
49 punts i la velocitat de propagació se situa a 0'65 
De tots els tests d'antfsens 
I PCR que es fan a la resló 
sanitària de l'Alt Pirineu I 
l'Aran, només el 2% acaben 
donant poslttu, molt per 
sota de la mitjana de tota la 
pandèmia, la qual ha estat 
d'un 6,78%. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats, des de l'inici de 
la pandèmia, 37.032 casos con
firmats per PCR/TA, 9 més. Són 
38.310 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 set 
punts i se situa en 49, per sota 
del registre de la setmana ante
rior, quan era de 99. La velocitat 
de propagació baixa una centèsi
ma, fins a 0,65. La setmana del18 
al 24 de maig era de 0,92. La taxa 
de confirmats per PCR/TA se situa 
en 27 per cada 100.000 habitants 
i la incidència a 14 dies és de 74. 
El 2,75% de les proves que es fan 
surten positives. 

Entre els centres hospitala
ris públics i privats de la Plana 
de Lleida, actualment hi ha 32 
pacients ingressats per Covid. 
D'aquests, 23 estan a l'Hospital 
Arnau de Vilanova -21 a planta i 

llEIDA CATALUNYA ESPANYA 

Positius 45.425 Positius 686.693 Positius 3.693.012 Positius 173.036.098 
----~=.:..::..:= 

Morts 1 Morts 22.201. Morts :0 99 Morts J .719.867 
~~---~~~ 

2 a la secció de crítics-, hi ha uns 
altres quatre pacients a l'Hospital 
Santa Maria de Lleida i la resta es 
troben en centres privats. 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del25/5 al 

31/5) 

Font: Departament de Salut 

Mentrestant, la regió sanitària 
de l'Alt Pirineu i l'Aran acumu
la 6.738 casos des de l'inici de la 
pandèmia (+5) i 7.115 sumant 

totes les proves. Un total de 159 
persones han mort des de l'inici 
de la pandèmia, les mateixes que 
fa 24 hores. 

El risc de rebrot puja 1 punt, 
fins a 57, mentre que la setmana 
anterior era de 75. L'Rt es manté 
a 0,91. En l'interval anterior se si
tuava en 0,67. La taxa de confir
mats per PCR o TA és de 26 per 
cada 100.000 habitants. La inci
dència a 14 dies és de 62. L'1,95% 
de les proves que es fan donen 
positiu. Hi ha cinc pacients in
gressats, els mateixos que en l'úl
tim balanç. 

PER COMARQUES 

Sobre l'índex de rebrot per 
comarques, el Solsonès i l'Urgell 
segueixen sent les dues úniques 
de la demarcació de Lleida amb 
un risc de rebrot 'alt ', amb 496,68 
i 114,6 punts respectivament. 
D'altra banda, la Segarra fins als 
27,51 i apareix en verd al mapa, 
igual que el Pallars Jussà, la Cer
danya i l'Alta Ribagorça. 

Pel que fa a la comarca del Se
grià, el risc de rebrot baixa dels 
53,57 punts als 47,69 i les Garri
gues baixa dels 77,37 als 49,97 en 
un sol dia. 
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