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Salut 'abre' la vacunación para 
35.983 leridanos de 40 a 44 años 

Lleida registra ahora la 
cuarta parte de nuevos 
casos que hace un mes 

Les Garrigues, l'Alta 
Ribagorça y els Pallars, 
en riesgo cero de rebrote 

Reclaman levantar las 
restricciones para visitar 
a lOS mayOfeS TEMA DE DIA I PAG.3·6 

Barbal, de Tremp, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Tres cargos de 
confianza de 
Pueyo quieren 
dejar la Paeria 

' 
Al menos tres asesores del 
alca lde se plantean irse del 
Ayuntamiento por el mal am
biente que hay en el gabinete 
de Alcaldía. LOCAL I PAG.12 

La Paeria sí 
abre la piscina 
de Magraners 
pero .no la 

FOTO: ACN I La escritora de Tremp, Maria Barbal, recogió ayer el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes CULTURA I PAG.29 
de Gardeny 

LOCAL I PAG.ll 

Desalojan sin 
incidentes tres 
pisos okupas 
en el barrio 
de la Bordeta 
Los Mossos d'Esquadra desaloja
ron ayer tres de los pisos okupas 
del barrio de la Bordeta. En total, 
cuatro adu ltos y un menor fueron 
expu lsades de las casassin causa r 
ningún incidente. La PAH no se 
personó en el momento del des
alejo que se ejecutó por orden ju
dicial. LOCAL I PAG.13 

I 

FOTO: Tony Alcantara I Un agente junto a uno de los desalojados 
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DENTS 
FIXES EN 

I 1 a Visita i Estudi GRATIS I 
LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA 

973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 
ALMACELLES 
973 98 81 77 

cfarre
Resaltado



_______ V_IE_RN_E_S 1_1_D_E J_U_NI_O _DE_2_02_1 ____ L_a____.Jiliañana 

Salut declara 
51.5 positius més 
a Catalunya/ 
però baixen les 
hospitalitzacions 
El Departament de Salut va de
clarar 515 nous casos de Covid 
confirmats per PCR o TA el da
rrer dia i una mort. Això eleva el 
total de casos en tota la pandè
mia a 633.294 i les defuncions a 
22.214, segons el darrer balanç 
de la conselleria. A més, hi ha 
quatre crítics menys a les UCI i 
el total és de 193. Els ingressats 
a planta també baixen, ho fan 
en 35, fins als 547. Pel que fa 
la velocitat de propagació, I'Rt, 
es manté a 0,90, mentre que 
el risc de rebrot baixa un punt, 
fins a 88.La incidència acumu
lada a 14 dies torna a baixar i es 
manté per sota de 100, passant 
de 99,44 a 98,92. El 3,32% de 
les proves de la darrera setma
na han donat positiu. 

Durant l'última setmana 
analitzada s'han fet 81.885 
proves PCR i 33.729 tests d'an
tígens, dels quals un 3,32% ha 
donat positiu, inferior al valor 
de l'interval anterior {3,91%). 
La mitjana d'edat de les per
sones positives se situa en els 
34,52 anys. 

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 691.837 casos, 
dels quals 633.294 per PCR/ 
TA. Pel que fa a les morts, s'ha 
declarat una nova morts en les 
darreres hores, amb 22.214 
des de l'inici de la pandèmia: 
14.132 en hospitals o sociosa
nitaris (+1), 4.565 en residèn
cies, 1.182 en domicilis i 2.335 
no classificables. 

Espanya registra 
14.004 positius per 
una actualització 
feta a Catalunya 
Espanya va registrar 14.004 
nous positius de Covid-19 i 133 
defuncions més ahir dijous, 
una xifra força més alta que la 
dels darrers dies que s'explica 
per una actualització de dades 
que ha fet Catalunya. Els regis
tres catalans han incorporat als 
estatals 9.381 casos amb data 
de diagnòstic entre 1'1 de gener 
i el6 de juny, així com 84 defun
cions més. Així, ara la xifra glo
bal d'infectats des de l'inici de 
la pandèmia és de 3.729.458 i 
la de víctimes és de 80.465. An
dalusia encapçala els contagis 
en els últims 7 dies amb 6.990 
casos, seguida de Catalunya 
amb 3.669. 

Situació a 9/06/2021 
Regions sanitàries de Lleida i rAlt Pirineu i Aran 

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

22 3 38.407 7.127 656 160 

Seguiment epidemiològic 

Les Terres de ·Lleida registren 
la quarta part de nous casos 
setmanals que fa un mes 
Les Garrigues, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i 
l'Alta Ribagorça ja tenen risc de rebrot zero o nul 
La demarcació de Ueida 
va sumar ahir 14 positius 
més de Covid (12 a la regió 
sanitària de Ueida i 2 a la de 
l'Alt Pirineu i Aran), però cap 
altra defunció a causa del 
coronavirus. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Si tenim en compte tota la demar
cació de Lleida, amb les regions 
sanitàries de la plana i del Pirineu 
i la comarca del Solsonès, s'han 
sumat 112 positius en els darrers 
set dies. Aquesta xifra suposa que 
el nombre setmanal de casos ha 
baixat a la meitat en 14 dies (de 
239 a 112), a una tercera part 
en 24 dies (de 357 a 112) i a una 
quarta part en 28 dies (de SOS a 
112). 

A la regió sanitària de Lleida 
hi ha acumulats, des de l'inici de 
la pandèmia, 37.110 casos con
firmats per PCR/TA, 11 més. Són 
38.407 si es tenen en compte to
tes les proves (12 casos més). Un 
total de 656 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de la 
pandèmia, cap més en les darre
res hores. 

El risc de rebrot puja un punt i 
se situa en 45, per sota del regis
tre de la setmana anterior, quan 
era de 57. La velocitat de propa
gació puja cinc centèsimes, fins a 
0,82. La setmana del 24 al 30 de 
maig era de 0,67. La taxa de con
firmats per PCR/TA se situa en 23 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

Positius 

Morts 
45.534 

81b 
Positius 

Morts 

per cada 100.000 habitants í la 
incidència a 14 dies és de 53. El 
2,13% de les proves que es fan 
surten positives. 

Pel que fa al nombre de per
sones ingressades amb Covid-19 
als hospitals públics i privats de la 

691.837 _Po_s_iti_u_s _ _.:::3.:..:. 7-=2:.::9..:...4;.:5~8 Positius 175.341.060 
22.214 Morts 80.465 Morts 3. 780.125 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 31/5 al 6/6) 

Font: Departament de Salut 

regió sanitària de lleida, dimecres 
n'hi havia 24, cinc dels quals esta
ven a I'UCI. 

Per la seva banda, la regió sa
nitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acu
mula 6.750 casos des de l'inici de 
la pandèmia (+2) i 7.127 sumant 

totes les proves (2 casos més). 
Un total de 160 persones han 
mort des de l'inici de la pandè
mia, cap més el darrer dia. 

El risc de rebrot baixa tres 
punts, fins a 52, mentre que la 
setmana anterior era de 54. L'Rt 
ba ixa una centèsima, fins a 1,05. 
En l'interval anterior se situava 
en 0,84. La taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 23 per cada 
100.000 habitants. la incidència 
a 14 dies és de 49. L'1,71% de les 
proves que es fan donen positiu. 
Hi ha tres pacients ingressats, 
igual que en l'últim balanç. 

PER COMARQUES 

la demarcació de Lleida té 
quatre comarques amb risc de 
rebrot nul. Al Pallars Jussà i les 
Garrigues, que estaven amb risc 
de rebrot O des de fa uns dies, 
ahir s'hi van sumar el Pallars So
birà i l'Alta Ribagorça . 

A més, la comarca de la No
guera passa a ser zona verda 
després que el seu risc de rebrot 
hagi baixat fins als 26 punts. Per 
contra, la Segarra ha passat de 
zona groga a zona taronja amb 
un risc de rebrot de 81 punts. 
L'Urgell i l'Alt Urgell també em
pitjoren lleugerament, mentre 
que millora el Solsonès. 
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Fi. de les obres de la concentració 
parcel·lària de r Alguerd-Balaguer 

Un conductor ferit 
amb un tall a la mà 
en sortir-se de la 
via a Guissona 

Un conductor va resultar ahir 
ferit amb un tall a la mà quan 
el cotxe que conduïa va patir 
una sortida de via i va bolcar 
al quilòmetre 14 de I'L-311, al 
terme municipal de Guissona. 
En aquest sentit, emergències 
va ser alertada del sinistre a 
les 6.30 hores i fins· al lloc es 
van desplaçar els Bombers, els 
Mossos i el SEM. Va ser traslla
dat al CAP de la localitat. 

La darrera fase al regadiu del terme de Balaguer ha 
suposat una inversió de gairebé 1,8 milions d'eu ros 
Balaguer 
REDACCIÓ 

El Departament d'Acció Climàti
ca, Alimentació i Agenda Rural ha 
acabat recentment les obres deri
vades de la concentració parce
l·lària del regadiu de l'Algerri-Ba
laguer, a Balaguer. Els treballs van 
començar l'any 2011 i, per motius 
pressupostaris, s'han anat execu
tant en diferents fases tenint en 
compte les prioritats manifesta
des pel territori així com el desen
volupament de les obres en part 
de la zona concentrada. La con
centració parceHària suma 2.300 
hectàrees, corresponents a 273 
propietaris. La darrera fase de les 
obres, que va començar el març 
del 2020, ha estat executada per 
Ramera Polo, SAU, i ha suposat 
una inversió de gairebé 1,8 mili
ons d'eures. 

Ensurt en una 
urbanització de 
Solsona per una 
fuita de ~ 

Els veïns de la urbanització El 
Vinyet de Solsona es van en
dur ahir un ensurt per una fuita 
de gas que es produir en tren
car-se una canonada de gas 
prop del col·legi. Va succeir a 
les 17.31 hores i es van despla
çar dues dotacions dels Bom
bers i tècnics de la companyia 
del gas. A les 18.38 hores es va 
tancar la clau de pas, la qual es
tava a un quilòmetre. 

III'AI MACIÀ 
PI··~~~ Ramtm 1\rqy • 5 
25400 Lr Bo.¡t' Bl nqu 

FOTO: D. A. C. A. A. R Imatge d'un dels camins que s'ha millorat 

Durant aquesta fase, s'han 
executat 30,8 quilòmetres de ca
mins entre principals, secunda
ris, i terciaris, i 1,3 quilòmetres 
de drenatges soterrats. Així ma
teix, i en compliment de la De-

claració d' Impacte Ambiental de 
la concentració parcel· lària de 
Balaguer, s'han fet un seguit de 
mesures correctores de l'impac
te ambiental com actuacions de 
restauració paisatgística mitjan-

Extingeixen un petit incendi en una fàbrica 
situada al Camí Vell de Tàrrega d'Agramunt 
Una fàbrica d'Agramunt situada en el carrer Camí Vell de Tàrrega va pa
tir ahir un petit incendi el qual va cremar una bateria de condensadors 
de reactiva. Els serveis d'emergències van ser informats del foc a les 
10.33 hores i fins al lloc dels fets es va desplaçar una dotació dels Bom
bers. S'ha d'indicar que cap treballador va resultar ferit. 

Els efectius del GRAE rescaten un excursionista 
amb una possible fractura de turmell a Tremp 
Els efectius del GRAE de Bombers van rescatar ahir un excursionista 
que havia patit una possible fractura de turmell a la zona del Barr~nc 
dels Lleons, a Tremp. Els serveis d'emergències van ser alertats a les 
13.15 hores i fins al lloc de difícil accés es va personar un helicòpter del 
cos. Posteriorment, el SEM el va portar a l' Hospital de Tremp. 

Hor¡arls 
Olm•m~: d'li " \3h 
Dlmt'çre I dijous~ !le 1? • 20,15h 
Otvendl't' :d' li a I hI clt~ 17A 20,1Sh 
Di~silbtl': de lO il l 4h I de 17 li 20h 
Dillme!lge: do lO t1 14h 

çant plantacions i hidrosembres, i 
altres com la creació d'una bassa 
per a amfibis, diverses actuacions 
per millorar la biodiversitat a l'en
torn de la Font del Bonic, i la re
modelació d'esculleres i baixants 
per la fauna al desguàs del Prat. 

Bona part d'aquesta zona con
centrada, 1.340 hectàrees, es tro
ba dins dels espais protegits de 
Xarxa Natura 2000, Secans de la 
Noguera, i és en aquesta zona on 
s'ha dut a terme el procediment 
atenent els criteris de l'ecocon
centració, una concentració par
ceHària que compatibilitza els 
treballs de reparcel·lació amb la 
conservació dels hàbitats i el pai
satge. Així, per exemple, s'ha in
tentat adaptar la nova xarxa de 
camins a la ja existent i s'ha esta
blert una franja ambiental a ban
da i banda dels camins. 

Alliberen a Mas de 
Melons un cabirol 
rescatat al Canal 
d'Urgell, a les Borges 
Els Agents Rurals van alliberar 
recentment a Mas de Melons 
un cabirol rescatat al Canal 
d'Urgell, al seu pas per les Bor
ges Blanques. A través de les 
xarxes van dir que "la posada 
en marxa del marc de col· labo
ració entre la Casa Canal d'Ur
gell i els Agents Rurals per al 
rescat de fauna millora les aler
tes i el rescat de la que hi cau". 

, Els Bombers apaguen incendis de 
vegetació als termes d'Almatret 
Mollerussa, Arbeca i Riner 
Els Bombers de la Generalitat 
van apagar ahir un petit incen
di de matolls que es va originar 
prop de l'escola Pompeu Fabra 
de Mollerussa...En aquest sentit, 
els serveis d'emergències van 
ser informats del foc a les 11.08 
hores i fins al lloc es van des
plaçar dues dotacions del cos. 
Posteriorment, a les 15.20 hores 
els efectius es van personar en el 

terme municipal dJ\Imatret per 
un foc de vegetació que va tenir 
lloc al costat d'una granja situa
da en el Polígon 14. A les 18.11 
hores ja estava apagat. A Arbeca 
un altre incendi que es va pro
duir a les 15.31 hores va calcinar 
una superfície total de 300 me
tres quadrats. Finalment,a Riner 
van quedar cremar uns 100 me
tres quadrats de matolls. 
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' aria Barbol: \\ Omnium va ser 

en un temps com la conselleria 
de cultura i ensenyament juntes// 
L'escriptora de Tremp rep el 53è Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes i se suma a l'alerta per la situació "críti.ca" del català 
L'Espai Cultural La Ura de 
la capital del Pallars Jussà 
va acollir ahir l'acte de 
lliurament del guardó, que 
va celebrar-se per primer 
cop fora de Barcelona. 

Tremp 
ACN 

L'escriptora pallaresa Maria Bar
bai va destacar que Òmnium 
Cultural, que compleix 60 anys, 
continua sent avui dia una enti
tat "necessària" i va afegir que 
es veu "coronada" per una asso
ciació "que en un temps va ser 
com la conselleria de cultura i 
ensenyament juntes". Barba! es 
va mostrar molt agraïda amb el 
reconeixement que ha tingut per 
part d'Òmnium Cultural i, en el 
seu discurs posterior a l'entrega 
del Premi d'Honor de l'entitat -
que atorga a persones que, per la 
seva obra literària o científica en 
llengua catalana, i per la impor
tància i exemplaritat de la seva 
tasca inteHectual, han contribuït 
de manera notable i continuada 
a la vida cultural dels Països Ca
talans-, va dir que espera que el 
seu president, Jordi Cuixart, pu
gui ser present en l'acte de lliu
rament de les futures edicions 
d'aquest guardó. També va parlar 
del vincle que ha tingut la seva 
vida i experiència personal en la 
seva obra i va dir que ha vist "l'es
canyament" que ha patit durant 
anys la literatura catalana. Així, 
es va sumar a l'alerta de diversos 
experts sobre la llengua, que afir
men que el català torna a estar en 
una situació "crítica". 

Mentre, en una intervenció 
per vídeo, Cuixart va donar l'en
horabona a Barba! pel premi i va 
explicar que el darrer dia que tots 
dos es van veure li va lloar que 
"lluny de conformismes", optés 
per llençar-se "a una llarga cade
na d'aprenentatges". En aquest 
sentit, li va dir que gràcies a la se
va obra "noves veus fan remun
tar la pedra de tartera (la seva 
primera novel·la) amunt" i que 
celebrar el lliurament del premi a 
Tremp és també "una declaració 

FOTO: Marta Uuvich (ACN) I Ovació del públic de l'Espai Cultural La Lira a l'escriptora pallaresa 
·--- ---- ·----·-·--·-----· 

El president d'òmnium, Jordi 
Cuixart, diu en una intervenció 
per vídeo que no acceptarà cap 
"renúncià' en ternes de llengua 

d'intencions per repensar-ho tot". 
El president d'Òmnium va afirmar 
que mai acceptarà cap "renúncia" 
en temes de llengua i que una 
manera de defensar el català és 
"protegint-lo des de totes les ins
titucions" i va lamentar no poder 
ser present a l'acte, però va dir 

que no sent "frustració", sinó que 
pensa en "tota l'esperança dels 
dies que vindran". D'entre els as
sistents a l'acte, que va arrencar 
amb un espectacle en homenatge 
a l'escriptora, hi havia el president 
de la Generalitat, Pere Aragonès, 
la consellera de Cultura, Natàlia 

Garriga, i la presidenta del Parla
ment, Laura Borràs. Barba! també 
va estar acompanyada per amics 
d'infància de Tremp i els veïns li 
van agrair que hagi escollit aques
ta localitat per rebre el guardó. 

El jurat el 53è Premi d'Honor 
de les Lletres Catalanes va valo
rar la visió crítica del món rural 
del Pallars, on va néixer Barba!, 
i de la decadència de la societat 
agrària que relata l'autora en les 
seves obres de ficció. Així, desta
ca que en la seva trajectòria ha 
anat traçant un recorregut per la 
història del país, fent una crònica 
del temps que li ha tocat viure i 
aportant la seva visió personal. 
També es posa èmfasi en el fons 

Una carrera 
d'excel·lència 
iniciada amb 
el clàssic 'Pedra 
de tartera' 

Maria Barba! va començar la 
seva trajectòria a la literatura 
el 1985 amb Pedra de tarte
ra, guardonada amb el Pre
mi Joaquim Ruyra, que s'ha 
adaptat en diverses ocasions 
al teatre i ha estat està tra
duïda a una qu inzena de llen
gües. Barbal compt~ amb una 
extensa obra formada per no· 
vel·les, contes, articles a pre
msa i participacions en obres 
col-lectives, entre d'altres. 
L'escriptora, considerada una 
de les noveHistes més desta
cades de la literatura catala
na contemporània, ha estat 
guardonada amb el Premi Na
cional de la Literatura Catala
na i el de la Crítica Serra d'Or 
al 1993, el Prudenci Bertrana 
(2005), el Jaume Fuster dels 
escriptors en llengua catalana 
(2009) i la Creu de Sant Jordi, 
l'any 2011. Enguany també ha 
guanyat el 53è Premi Josep 
Pla per Tàndem. 

autobiogràfic dels seus primers 
llibres, la profunditat psicològica 
i la riquesa del món interior dels 
personatges per concloure que, 
a través de l'escriptura, ha creat 
un espai literari i una veu pròpia. 
Nascuda el 1949, filla d'un lector 
entusiasta, als anys 70, després 
d'aprendre la llengua catalana de 
forma autodidacta, va ser pro
fessora d'Òmnium Cultural, on 
va coincidir amb la poeta Maria 
Mercè Marçal. Posteriorment, al 
1978, aconsegueix plaça de mes
tra de secundària després de su
perar unes oposicions i dos anys 
més tard comença a treballar a 
l'Institut Joan Maragall de Barce
lona, on s'hi va estar vint anys. 
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Espai Obert I Portfolis 

..,.EL CARRO 

La Picota 

Maria Barbal 
Escriptora 

El Teatre la Lira de 
Tremp va acollir 
ahir l'entrega del 
Premi d'Honor de 
les Lletres Cata
lanes, un guardó 
que va rebre Ma
ria Barbal al seu poble natal. Tam
bé cal felicitar Òmnium per premi
ar l'escriptora. És un encert. 

Comissariat per 

I O doctoratrans I 4!D @doctoratrans I O @doctoratrans I 
· instagram: associacio_promethea · twiter: promethea24 · facebook: associacio.promethea 

Salvador Ribas 
Director del COU 

Preservar el cel 
nocturn, que és 
una de les co
ses per les que 
treballa el Parc 
Astronòmfc del 
Montsec, és un 
dels eixos principals que aborda
rà el Congrés Mundial Contra la 
Contaminació Lumínica. 

La justícia russa, 
a instàncies de 
Fiscalia, ha de
cidit il·legalitzar 
els grups i mo
viments afins a 
Navalni. Ara per 
ara, doncs, Putin i els seus parti
daris no tindran rival cada vega
da que se celebrin eleccions. 

el Petardo 
La Granadella va fer dissabte 
un ban per demanar si algú 
havia trobat un caminador 
abandonat a la plaça. El mu
nicipi va acollir el mateix dia 
una cursa ciclista BTI i sembla 
ser que un avi centenari, molt 
emocionat perquè el seu net 
havia guanyat, el va perdre. 
Esperem que s'hagi trobat. ,.. 

DIVENDRES 11 DE JUNY DE 2021 

-La anana 
Telèfon: 973 001140 

DIPOSIT LEGAL: L·ZZ/1971/ CONTROL DIFU510: OID 

POLSA LES 
SABATES 
I Míriam García 
@muietus I 

El joc de 
les cadires 
Després de setmanes de 
negociacions, disputes i in
tercanvis de retrets, el nou 
govern de la Generalitat ja 
és una realitat. I si els mesos 
previs a la investidura de Pere 
Aragonès ja van deixar una 
imatge qüestionable dels diri
gents polítics, la co.nfiguració 
de l'executiu no ha estat gai
re millor. I és que, vist des de 
la llunyania, i llevat d'algunes 
excepcions, és inevitable te
nir la sensació que hem estat 
espectadors d'un repartiment 
de cromos: hi havia certes va
cants a cobrir i certes quotes 
a satisfer, i a partir d'aquí s'ha 
configurat l'executiu. Si ens 
parem a analitzar els perfils 
dels nous consellers, ens sor
prendrem de veure el tipus 
d'estudis, formació i experi
ència que tenen alguns i la 
cartera que se'ls ha assignat. 
I no em val allò de "ha passat 
sempre", perquè cada nou 
executiu és una oportunitat 
per canviar-ho, i no fer-ho és 
una ocasió perduda. Però la 
cosa no acaba aquí, perquè 
un cop els consellers han pres 
les regnes dels seus departa
ments i han començat a mou
re les fitxes dels secretaris 
generals i altres alts càrrecs, 
el joc de les cadires ha estat 
gairebé obscè. Un ball de se
cretaries, direccions generals, 
presidències i gerències que 
posen de manifest una sola 
cosa: hi ha gats que sempre 
cauen de peu. 

cfarre
Resaltado


