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situació actual

coronavirus

Risc moderat o baix a gairebé tot Lleida
Deu de les dotze comarques estan en aquesta situació i només Urgell i Solsonès superen els 100 punts
|| Salut notifica ara sis morts al Pirineu, i la mitjana d’edat dels ingressats a l’UCI baixa a 57 anys
m. marquès

❘ lleida ❘ “Lleida va molt bé tant
en la situació epidemiològica de
la Covid com en la vacunació”,
van assegurar ahir els màxims
responsables del departament
de Salut, Josep Maria Argimon
i Carmen Cabezas. I és que deu
de les dotze comarques lleidatanes han deixat enrere el risc
de rebrot alt (a partir dels 100
punts) i només el mantenen l’Urgell, amb 110, i el Solsonès, que
amb 543 punts fa dies que arrossega una mala situació, amb
una mitjana de trenta contagis
setmanals des del 25 de maig
passat.
Tot i així, les regions sanitàries de Lleida i del Pirineu tenen
una mitjana de risc de rebrot
moderat –entre 30 i 100 punts–
amb 56 punts en les dos zones.
Per la seua banda, la resta de
regions catalanes superen els
100 i la mitjana global de Catalunya és de 113 punts.
Per comarques, les que tenen
un risc baix són el Pallars Jussà
(0 punts) i l’Alta Ribagorça (12
punts) i les que el tenen moderat són la Segarra (31), el Segrià
(54), el Sobirà (70), la Val d’Aran
(74), les Garrigues (77), la Noguera (81), l’Alt Urgell (82) i el
Pla d’Urgell (94).
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Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
Casos confirmats amb PCR/TA

ingressos hospitalaris
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no actualitzarà les dades fins
avui divendres). Gràcies a la immunitat, la mitjana d’edat dels
ingressats a l’UCI de l’Arnau de
Vilanova ha baixat en una setmana dels 66 als 57 anys, mentre que des de fa setmanes la
dels infectats ha disminuït dels
43 als 35 anys.
Respecte a Catalunya, l’Rt va
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continuar pujant lleument i es
va situar en un 1,04, dos centèsimes més, però el nombre d’ingressats per la Covid segueix a
la baixa i eren 659, 25 menys
que en el balanç anterior. També
van disminuir els crítics, fins a
231, tres menys.
D’altra banda, es van declarar 674 nous contagis i dotze

Casos
Morts
immunitzats

n El cap de Microbiologia de l’hospital Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola, va
explicar ahir que Catalunya ha registrat una pèrdua de representativitat
de la variant britànica del
coronavirus en detriment
d’una pujada de les soques
índia i brasilera, encara
que la del Regne Unit continua sent la predominant.
Tant a Lleida com a Catalunya, la presència de
les variants és homogènia
i les que més preocupen
són una altra de britànica,
la sud-africana, brasilera i índica, encara que de
moment les vacunes amb
efectives contra totes.

Les classes aïllades
baixen i no hi ha
centres tancats

Risc alt
Risc mitjà-alt

269

Fa dies que els indicadors baixen i al pla de Lleida el rebrot
ahir ho va fer en tres punts, fins
als 56, i la velocitat de contagi
(Rt) fins a un 0,66, mentre que
al Pirineu el rebrot va davallar
als 56 punts (-10) i l’Rt a un 0,91.
A més, Salut només va notificar
25 contagis més al pla i, com
a curiositat, en va restar un al
Pirineu, on va notificar de cop
sis morts més.
Amb l’actual situació la província segueix complint amb
l’objectiu de Salut de tenir
menys de tres-cents contagis setmanals per controlar la
pandèmia i ara són menys de
la meitat, amb 129. A més, no
s’arriba al 3% de proves PCR o
tests d’antígens positius, quan
l’OMS posa el límit en el 5%
per controlar els contagis. En
l’última setmana, les atencions a
Urgències per la Covid a l’hospital Arnau de Vilanova i el CAP
de Prat de la Riba han baixat
un 20% respecte a la setmana
anterior, amb 189.
Finalment, la vacunació ha
millorat dràsticament la situació
als hospitals de Lleida, ja que
aquest dimecres passat tenien
la millor xifra des de fa onze
mesos, amb 33 ingressats (Salut

(30/05/2021)
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Menys d’un 3% de les
proves fetes a Lleida donen
positiu i les urgències per la
Covid baixen un 20%

Risc de rebrot (iEPG) en
població general

Aran

Més presència
d’algunes variants
del virus

171.814.029
3.694.356
5,71%

noves víctimes mortals. Al global d’Espanya, l’evolució de la
pandèmia va seguir el seu lleuger descens amb una incidència
acumulada de 118,2 casos per
cada 100.000 habitants, tres dècimes menys, i superior encara
en gairebé 60 punts a l’objectiu
de la nova normalitat (menys
de 50 casos).

n La incidència del coronavirus en els centres
educatius de Lleida va
disminuir ahir, amb quatre classes confinades
menys a la província (21
en total) i 56 estudiants
i docents menys en quarantena (627). Educació
continua situant l’institut
Francesc Ribalta de Solsona com el centre amb
més grups aïllats de tot
Catalunya, amb sis, i un
centenar d’alumnes. Al
llistat apareix també el
col·legi Lestonnac de la
capital, amb tres classes.
El departament no notifica cap centre tancat.

Insten a considerar
la Covid malaltia
professional
n La Intersindical-CSC
reclama que el contagi per
Covid-19 a la feina de les
persones ocupades en els
serveis essencials s’inclogui al llistat de malalties
professionals perquè es
consideri com a tal, fins
i tot després que s’aixequin totes les mesures
sanitàries derivades de la
pandèmia.
El delegat territorial a
l’Alt Urgell, Xavi Munt,
va denunciar que a molts
empleats se’ls ha canviat
la consideració per la de
“malaltia comuna” i que
han deixat de cobrar el
cent per cent del sou.
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successos investigació

interior polèmica

Agredit amb un cúter en un
habitatge d’Almacelles
Dos homes van entrar en un pis i van ferir l’inquilí, que va ser
atès al CAP || Els Mossos d’Esquadra busquen els agressors
a.a.

l. garcía

❘ almacelles ❘ Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació després que ahir un veí
d’Almacelles fos agredit a casa
seua amb un cúter. Els fets van
tenir lloc a les 10.40 hores al
carrer Canigó d’aquesta localitat del Segrià, quan, segons
fonts policials, dos individus
van entrar a l’habitatge i van
agredir la persona que hi havia a l’interior un cúter. Pel que
sembla, li van clavar ferides
superficials al pit, per la qual
cosa va ser atès al CAP. Després de tenir coneixement dels
fets, els Mossos han obert una
investigació per provar d’esbrinar les circumstàncies de
l’agressió amb arma blanca i
localitzar els responsables.
La víctima presentava ferides
lleus.

Casos recents
En els últims dies, s’han produït altres episodis violents. A
Lleida ciutat, la Guàrdia Urbana va actuar en quatre agressions violentes en una setmana.
L’últim es va produir el passat
28 de maig, quan dos joves van
agredir un home amb una fusta
amb claus i un ganivet al carrer Pallars. Dies abans havien
arrestat una parella per tres assalts a punta de navalla en ple
carrer i un jove que va agredir i
en va amenaçar un altre també
amb una navalla.

Bombers voluntaris
denuncien Interior per
l’expulsió d’efectius
❘ lleida ❘ L’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) ha presentat una denúncia davant de
la Fiscalia contra la direcció
dels Bombers al considerar
que podrien ser autors d’un
delicte de prevaricació i un
altre d’usurpació de funcions davant dels canvis de
la normativa que, assenyalen, ha suposat l’expulsió de
centenars d’efectius. L’entitat
assenyala que la nova normativa els obliga a tenir una
disponibilitat similar a la dels
bombers professionals sense
tenir les mateixes condicions
laborals. Segons la denúncia,
les expulsions no s’ajusten a

la realitat i assenyalen que,
en cas de fer-se, corresponen als caps de parc i no a
la cúpula.
Asbovoca, que prepara
altres demandes també per
l’última convocatòria de
dos-centes places de bombers
voluntaris, assenyala que en
els últims anys han perdut un
miler d’efectius entre baixes,
jubilacions i passos a segona
activitat. Per la seua part, la
direcció de Bombers va assenyalar a aquest diari que la
relació amb el col·lectiu és a
través del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya
i no d’altres associacions que
no en formen part.

Vista d’Almacelles, on ahir va tenir lloc l’agressió.

denúncies

Els Mossos han registrat
293 denúncies per lesions
en el primer trimestre a les
comarques lleidatanes
Així mateix, el març passat,
la Urbana va detenir un jove de
22 anys que va intentar agredir
amb un ganivet un vigilant de
seguretat en un bloc de pisos de
la Mariola, a Lleida. Dies abans
a aquesta agressió, un home
de 30 anys veí d’Ivars d’Urgell
va ingressar a la presó sense
fiança acusat d’apunyalar una

persona en una baralla a Barbens. La causa està oberta per
un delicte d’homicidi dolós en
grau de temptativa. I al febrer,
també es va decretar ingrés a
la presó preventiva d’un altre
detingut per una agressió amb
arma blanca a Mollerussa. Es
dona la circumstància que l’autor i la víctima de la baralla van
ser condemnats una setmana
abans dels fets per l’Audiència
de Lleida per segrestar un home l’abril del 2017 a Sidamon.
En el primer trimestre de l’any,
els Mossos d’Esquadra han registrat un total de 293 denúncies per lesions a les comarques
lleidatanes.

bombers

Rescaten un burro atrapat a Mont-rebei ■ Els Bombers van
rescatar ahir un burro atrapat en un camí molt estret al Congost de Mont-rebei, a Sant Esteve de la Sarga. El propietari
va donar l’alerta i l’animal està bé.

emergències incendis

x. santesmasses
maite monné

Cotxe atrapat en unes tanques a Tarroja ■ Des de fa més de

dos mesos un furgó accidentat es troba a l’L-311 al revolt
previ a l’accés a Tarroja de Segarra, amb tanques noves
després del sinistre, a l’espera de localitzar el propietari.

Mor un motorista en un accident a Montsó

Incendi en un solar al costat de l’Institut Josep Vallverdú de les Borges
❘ les borges blanques ❘ Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir en
l’extinció d’un incendi que va
afectar un solar a les Borges

Blanques, pròxim a l’Institut
Josep Vallverdú i l’Escola de
Música. El foc es va iniciar a les
14.35 hores en un solar on es
van cremar matolls i escombra-

ries, sense afectar maquinària
dels voltants. Els Bombers no
van haver de desallotjar l’institut perquè el foc es va produir
fora de l’horari escolar.

❘ montsó ❘ Un motorista va morir dimecres a la nit en un accident de trànsit a l’A-1238 a Montsó. La víctima mortal, de
43 anys i veí del Cinca Mitjà, va patir una avaria i va acabar
bolcant amb el vehicle.

Ferit lleu en una col·lisió a la Seu d’Urgell
❘ la seu d’urgell ❘ Una persona va resultar ahir ferida de caràcter
lleu en una col·lisió entre dos vehicles a l’avinguda Guillem
Graells a la Seu d’Urgell. D’altra banda, un tractor desfrenat va caure per uns marges de la C-12 a Alfés, sense ferits.
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música concert

música certamen
maite monné

Maria del Mar Bonet i Borja Penalba van oferir un recital amb 150 espectadors en aforament limitat.

Maria del Mar Bonet atansa
a Lleida aires mediterranis
Compleix a la UdL el concert que es va ajornar l’abril passat
redacció

❘ Lleida ❘ Maria del Mar Bonet va
protagonitzar ahir un concert
al campus de Cappont de la
Universitat de Lleida, acom·
panyada del cantautor i gui·
tarrista valencià Borja Penal·
ba, amb el qual al gener van
editar un àlbum conjunt. La
cantant mallorquina va complir així amb el recital que va
haver d’anul·lar el 16 d’abril
en aquest mateix escenari, tot
just unes hores abans de l’ac·
tuació, per una indisposició.
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Aquell dia, Bonet i Penalba te·
nien previst obrir amb música
la desena edició de la Setmana
de la Sostenibilitat i la Salut de
la UdL, que fins al 22 d’abril
va comptar amb tallers i tau·
les redones entorn del lema de
l’emergència climàtica. De fet,
des de la mateixa organització
es va destacar que en tot el sis·
tema de sonorització i il·lumi·
nació del concert s’utilitzava
energia neta d’Intiam Ruai i
la Fundació Terra. S’ha de re·
cordar l’especial vincle de la

cantant amb la Universitat de
Lleida, de la qual és doctora
honoris causa des del 2009.
Els dos artistes van repassar
les cançons del disc que van
gravar en directe el setembre
passat al Teatre Micalet de
València. A més, Bonet tenia
previst oferir part del seu can·
çoner imprescindible de més
de cinquanta anys de trajec·
tòria artística. La parella ja
va actuar el passat 11 d’abril
a Balaguer, en el marc del fes·
tival Barnasants.

El Monegros Desert
Festival ajorna el seu
retorn fins al 2022
❘ fraga ❘ L’esperat retorn del
Monegros Desert Festival
tampoc es complirà aquest
estiu. El macrocertamen mu·
sical al desert dels Monegres,
a prop de Fraga, es va cancel·
lar ahir per segon any conse·
cutiu per la pandèmia. L’any
passat estava previst recupe·
rar aquesta multitudinària
cita del tecno, l’electrònica i
el hip-hop després de la seua
anul·lació el 2015. L’Heraldo
de Aragón va avançar que
el festival i els seus impul·
sors, la família Arnau, van
comunicar que aquest estiu
tampoc se celebrarà a causa
de la pandèmia i les actuals
restriccions. Es van excusar

Cinquè concurs de microrelats de la Vall Fosca
❘ la torre de capdella ❘ El Museu Hidroelèctric de Capdella va
anunciar ahir la convocatòria de la cinquena edició del con·
curs de microrelats de la Vall Fosca, amb textos (màxim 300
paraules) inspirats en aquesta zona del Pirineu de Lleida.
El 25 de juny es tancarà el termini d’entrega (bases al web
de la Torre de Capdella). El certamen atorgarà un primer
premi de 600 euros, un segon de 400 i un tercer de 300, que
s’entregaran el 7 d’agost al museu.

FiraTàrrega, avui al Museu de l’Aigua de Lleida
❘ lleida ❘ La companyia Kolektivo Konika presentarà avui
(20.00 hores) al Museu de l’Aigua de Lleida el muntatge d’arts
circenses La punta de mi nariz. Es tracta d’una nova cita del
Circuit Nòmada de FiraTàrrega, l’alternativa del certamen
teatral a l’anul·lació de l’edició de l’any passat.

literatura certamen

El Segre de Negre arranca amb còmic i cine
Activitats prèvies a la Biblioteca Pública de Lleida del cinquè festival de novel·la policíaca
i criminal, que se celebrarà avui i demà a la UdL i el Convent de Santa Clara
❘ Lleida ❘ Després de suspendre’s
l’any passat per la pandèmia,
el festival de novel·la negra i
criminal de Lleida El Segre de
Negre va tornar ahir amb dos
activitats prèvies a la Biblioteca
Pública, que donaran pas entre
avui i demà a una desena d’acti·
vitats amb una vintena d’autors
a la UdL i el Convent de Santa
Clara. Com a aperitiu, l’expert
en còmic i novel·la gràfica negra
Jaume Vilarrubí va oferir una
conferència sobre l’origen del
gènere negre al còmic. Poste·
riorment, l’escriptora Montse
Sanjuan i el crític de cine de
SEGRE, Juan Ferrer, van ana·
litzar el paper dels personatges
femenins en el cine negre. En
aquesta taula redona tenien pre·
vist participar també l’escriptor
i analista de cine Albert Galera
i el cineasta Santi Lapeira, que
van excusar la seua presència

maite monné

agenda per avui

Inauguració

z 18.00: Al Saló Víctor Siurana
de la Universitat de Lleida.

Taula redona
z 18.15: Els professionals del crim,
acte conduït pel periodista del
Grup SEGRE Josep Maria Sanuy,
amb Sheila Queralt (lingüista
forense), MONT Detectius i l’escriptor i mosso Rafa Melero.

Premi Trajectòria
Montse Sanjuan i Juan Ferrer van parlar de la dona en el cine negre.

per motius personals. El fes·
tival, que s’inaugurarà avui a
la Universitat de Lleida (vegeu
l’agenda), farà entrega en un ac·
te telemàtic del premi a la tra·

jectòria literària a l’escriptora
nord-americana Donna Leon,
autora de la popular sèrie de
novel·les protagonitzada pel
comissari Brunetti.

explicant que “Monegros
Desert és una experiència
única, amb una grandíssima
producció, multitud d’esce·
naris, estructures, artistes
i equips internacionals que
requereixi una planificació
de molts mesos”. D’aquesta
manera, van anunciar que el
tercer intent per recuperar
el festival serà el 30 de juliol
del 2022, amb noms ja pre·
vistos al cartell com Richie
Hawtin, Paul Kalkbrenner,
Vitalic, Natos y Waor i amb
les entrades ja adquirides,
vàlides per a la nova data.
Pròximament, decidiran si
aquest estiu organitzen una
cita alternativa online.

z 19.15: La periodista Anna
Guitart conversarà per videoconferència amb Donna Leon
després de rebre el premi del
festival.
z Tots els actes del certamen
podran seguir-se en directe via
streaming a lleidatv.cat.

institucions

La filòloga Teresa
Cabré, primera
presidenta
de l’IEC
❘ barcelona ❘ La doctora en Fi·
lologia Romànica Maria Te·
resa Cabré (Argentera, Baix
Camp, 1947) va ser elegida
ahir nova presidenta de l’Ins·
titut d’Estudis Catalans (IEC)
a l’obtenir la seua candidatu·
ra –l’única presentada– 198
dels 216 vots emesos en un
ple extraordinari, amb la
qual cosa suceeix Joandomè·
nec Ros al càrrec i es conver·
teix així en la primera dona
presidenta de la institució.
Cabré, membre de l’IEC des
del 1989, va afirmar que el
programa que el seu equip
vol desplegar durant els
propers quatre anys busca·
rà situar l’IEC al segle XXI
i donar a conèixer la insti·
tució, que vol que recuperi
“l’esperit de servei com a
estructura d’estat”.

