
,., www.lamanyana.cat 

DIRECTOR: 
FRANCESC GUILLAUMET JULIO DE 2021 AÑO: LXXXIII NÚM: 28.501 · Precio: 1,50€ 

Lleida podría quintup.licar 
la energía que consumirá 
en 2050 con las renovables 
Un estudio de la Diputación ve "óptimas" cerca de 17.000 hectáreas coMARQues 1 PÁG. 14 

FOTO Tony Alcántara 1 Unos 400 niños y niñas de las comarcas de lleida se beneficiarán de la iniciativa 

Abren la campaña 'Disfruita-la a l'estiu' 

El Uista Blava 
ofrece la Copa 
de Europa a 
Bell-lloc como 
ag adecimiento 
Los jugadores y jugadoras de la 
base del equipo de la localidad 
disfrutaron de los campeones, 
que quisieron agradecer que la 
población ha acogido sus parti
dos esta temporada. FOTO: Tony Alcántara 1 Los pequeños recibieron a los campeones 
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CASA 'ET 

L'AJUDEM? 

Alertan de la 
caída del precio 
del porcino por 
el cese de las 
ventas a China 
El sindicato Unió de Pagesos 
advirtió ayer del cese de las 
exportaciones de carne de 
porcino a China, que era hasta 
ahora el cliente principal de los 
ganaderos leridanos. Aseguró 
también que con la nueva le
gislación perderán competiti
vidad. COMARQUES 1 PÁG. 19 

Las áreas de 
Cervera, Tremp 
y Balafia, donde 
más aumentan 
los contagios 
Salut comunicó ayer 185 nue
vos casos de coronavirus en la 
demarcación. El riesgo de re
brote aumenta tanto en Lleida 
como en el Pirineu, mientras 
que la velocidad de contagio 
se incrementa sólo en el llano. 

1 

Piden archivar 
la parte del 'caso 
Boreas' sobre 
la obra pública 

COMARQUES 1 PÁG. 18 
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Les Orees de salut de Cervera/ 
Tremp i BaiOfia-Pardinyes/ on 
més creixen els casos en set dies 
Ponent suma 185 positius en les darreres 24 hores malgrat que 
la velocitat de contagi baixa lleugerament a I'Ait Pirineu i Aran 
Salut va comunicar ahir 185 
nous casos de coronavirus 
a la demarcació, 151 a 
Lleida i 34 a I'Ait Pirineu i 
Aran. El risc de rebrot puja 
a Lleida i el Pirineu, mentre 
que la velocitat de contagi 
s'incrementa només a la 
plana. 

U e ida 
REDACCIÓ/ACN 
A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
acumulats des de l'inici de la pan
demia 38.034 casos confirmats 
per PCR/TA, 142 més. Són 39.337 
si es tenen en compte totes les 
proves (151 casos més). 

El risc de rebrot puja 63 punts, 
fins a 501, per sobre del registre 
de la setmana anterior, quan era 
de 49. la velocitat de propagació 
puja vuit centesimes, fins a 3,51. 
La setmana del 20 al 26 de juny 
era d'1,17. La taxa de confirmats 
per PCR/TA se situa en 118 per 
cada 100.000 habitants i la in
cidencia a 14 dies és de 140. El 
8,69% de les proves que es fan 
surten positives. Actualment hi 
ha 15 pacients ingressats als hos
pitals, igual que fa 24 hores. 

Durant els darrers set dies 
s'han quintuplicat els casos a la 
regió de Lleida, tot destacant el 
creixement a les Arees de Salut 
de Cervera (ha passat d'un únic 
casa 29), les Borges Blanques (de 
3 a 29), Ponts (d'1 a 9), Tarrega 
(de 4 a 19), el Pla d'Urgell (de 13 
a 54) o Balaguer (de 12 a 36). 

En el cas de la ciutat de Lleida, 
l'increment més gran de positius 
durant els darrers set dies s'ha 
registrat al CAP de Balafia-Pardin
yes (de 2 a 27), seguit del de Bor
deta-Magraners (de 2 a 26), Pri
mer de Maig (de 2 a 23), Centre 
Historic-Ferran (de 2 a 13), Eixam
ple (de S a 26) i Onze de Setem
bre (de 5 a 26). 

A la regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i Aran hi ha acumulats des de 
l' inici de la pandemia 7.119 casos 
confirmats per PCR/TA, 34 més. 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 
Positius 46.842 Positius 746.915 Positius 
---~~------~~~ ---------------~==== 

Morts 811 Morts 22.274 Morts 
------------------~~ 

3.897.996 _Po~s_iti_u~s --=1:.:8:::::.5:.::.6::2:::::.9:.::.5::8::::::.5 
80 969 _M_ort_s __ ~4:..;.;.0::..:;1:.;;:3..:..:.0:.;;:5.=2 

Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Vacunació per grups a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Són 7.505 si es tenen en compte 
totes les proves (34 casos més). 
No s'ha comunicat cap altra de
funció. 

El risc de rebrot se situa en 
1.637 punts, 80 més que dimarts, 
mentre que la velocitat de pro
pagació baixa fins a 3,99. La set-

El17,2% deis 
joves de 16 
a 19 any~ja 
porta una dosi 
Per primer cop des que el 30 
de JUny s'iniciés el procés de 
vacunació de les persones de 
16 a 29 anys, Salut va oferir 
ahir dades sobre aquestes 
franges d'edat. A la regió de 
Lleida, el 17,2% deis joves de 
16 a 19 anys i el 22,5% deis 
de 20 a 29 anys ja ha rebut 
la primera dosi de la vacuna. 
Al Pirineu, els percentatges 
són del 12,5% i 13,1%, res
pectivament. Cal destacar 
també que la segona dosi de 
la vacuna ja cobreix més del 
50% de la població de 66 a 
69 anys. 

mana del 20 al 26 de juny era de 
2,99. La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 354 per cada 
100.000 habitants i la incidencia a 

Risc de rebrot per 
comarques 
(setmana del 27/6 al 3/7) 

14 dies és de 405. El 17,35% de 
les proves surten positives. Hi ha 
set pacients ingressats, un més. 

Els positius s'han multipli
cat per 7 al Pirineu en la darrera 
setmana, tot destacant els incre
ments a I'Area Basica de Salut de 
la Cerdanya (de 4 casos a 103), a 
Tremp (d'1 a 22), a I'Aran (d'1 a 8), 
a la Seu d'Urgell (d~ 3 a 23) i a I'Ait 
Urgell Sud (de 12 a 73). 

A la Catalunya Central, els ca
sos han pujat al Solsones de 33 a 
129 la darrera setmana. 

A Catalunya, Salut va declarar 
7.100 nous casos de Covid-19, 
que situen el total des de l'inici 
de la pandemia en 746.915. L'Rt 
continua pujant, ara nou centesi
mes, i se situa ara en 3,39. El risc 
de rebrot també continua a l'al~a 
en pujar 179 punts fins als 1.460. 
Els pacient ingressats a planta 
són 610 (+35) i els crítics a I'UCI 
es mantenen en 133. Tampoc 
s'ha notificat cap mort. 

Pel que fa a Espanya, regis
tra 17.384 nous infectats de Co
vid-19 i 17 defuncions més el da
rrer dia. Així, ara la xifra global 
d'infectats és de 3.897.996 i la de 
víctimes és de 80.969. 
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Les obres per poder reabrir 
el Congost de Mont-Rebei 
comenc;aran aquest dilluns 
El pas a peu esta tallat des del passat mes de 
novembre per culpa d'un fort despreniment 
L'Ajuntament d'Ager es 
prepara per comen~ar les 
obres aquest dilluns vinent 
al Congost de Mont-Rebei. 
Les tasques permetran 
reobrir el pas a peu, el qual 
porta tallat des del mes de 
novembre. 

Ager 
GENfS CASANOVA$ 

El Departament d'Acció Climati
ca, Alimentació i Agenda Rural, 
ha donat la llum verda a I'Ajunta
ment d'Ager (Noguera), per tal de 
comen~ar amb les obres de des
enrunament del despreniment 
que es va produir el12 de novem
bre i que va obligar a tallar-ne els 
accessos. Així i tot, alguns excur
sionistes hi segueixen transitant 
sense permís, és per aixo que ja 
fa dos mesas I'Ajuntament d'Ager 
va tramitar d'urgimcia la repara
ció del despreniment i assegurar 
la zona, pero el Départament de 
Territori -que llavors encara era 
qui en tenia la competencia- va 
aturar el projecte. El motiu era la 
nidificació d'algunes aus prote
gides en aquesta epoca de l'any 
i calia esperar que estiguessin 
assentades per no molestar-les 
ambles obres. 

FOTO: Ajuntament d'Ager / Unes roques van tallar el Congost el passat mes de novembre 

Un cop finalitzat aquest pro
cés, el Departament i els Agents 
Rurals han aprovat les repa-

racions, les quals comen~aran 

aquest mateix dilluns, tal com va 
explicar a lA MAÑANA l'alcaldes
sa d'Ager, Mireia Burgués. 

Cal recordar, que el Congost 
de Mont-Rebei és el principal mo
tor economic i atractiu turístic de 
la Vall d'Ager i el fet de no poder 
transitar per aquesta zona ha 

Recuperen la ruta cabanera 
entre Linyola i Taüll amb 
un nou camp de treball 

obligat a buscar altres opcions o 
destins als turistes. Una d'aques
tes opcions han estat els esports 
d'aventura que es fan a la llengua 
d'aigua del Congost, com els ka
yaks o els passejos amb barca, els 
quals ja fa unes setmanes que tre
ballen a pie rendiment. Burgués 
va alertar, pero, que les obres de 

reparació del Congost obligaran 
a tancar alguns dies el pas d'em
barcacions per seguretat, tot i que 
encara no es poi-concretar quan 
sera ni quants dies estara tallat el 
pas aquatic. Tampoc hi ha un ca
lendari concret per la reobertura 
del pas a peu, pero s'espera que 
sigui aquest estiu. 

Aprofitant la iniciativa de I'Ajun
tament de Linyola per recuperar 
la ruta transhumant de Linyola 
fins a Taüll, s'ha impulsat el pri
mer camp de treball jove de la 
ruta Transcabanera. Una inicia
tiva que vol adequar el recorre
gut que feien els pastors trans
humants per anar a les pastures 
de muntanya, des de Linyola fins 
a Taüll, i propasa als joves parti
cipants l'oportunitat de coneixer 

les comarques del Pla d'Ur
gell, Noguera, Pallars Jussa i 
I'Aita Ribagor~a. Aquesta ruta, 
d'uns 142 quilometres passa 
per 5 comarques i 23 munici
pis, entre ells el municipi de 
Tremp. Concretament, Vilami
tjana i Espluga Serra, els quals 
han acollit aquesta setmana el 
camp de treball. Ahir els joves 
participants van seguir el cami 
en direcció Perves. 

FOTO: Aj. Tremp 1 El grup de joves ha passat el cap de setmana a Tremp 

L'Oficina del 
Consumidor 
del Segrió atén 
327 persones 
l'Oficina Comarcal d'lnforma
ció al Consumidor (OCle) del 
Segria ha tramitat un total de 
327 expedients al llarg del se
gon trimestre de l'any 2021. La 
xifra representa un lleug17r des
cens respecte al primer trimes
tre, en que se'n van tramitar 
401. l'OCIC s'atén les persones 
consumidores domicilíades al 
Segria, a les quals se'ls ofereix 
informació sobre els seus drets 
i la forma d'exercir-los, .es reben 
i tramiten consultes, queixes 
i denúncies; es tramiten les 
reclamacions presentades 
s'efectua la mediació. 

Guissona 
escull dues 
propostes pels 
pressupostos 
participatius 
l'Ajuntament de Guisso
na ja sap en que gastara 
la partida pressupostaria 
2021, que ha consistit en 
la participació ,de ve"ins i 
ve·ines de Guissona per de
cidir en que es destinaven 
25.000 euros de la partida 
d'inversions del pressupost 
municipal que I'Ajunta
ment de Guissona es va re
servar per a aquest fi. Han 
sortit dues pro postes guan
yadores empatades; d'una 
banda la de l'espai lúdic per 
a gossos, i de l'altra la gate
ra i espai tinen~a d'animals. 

La Granja 
d'Escarp tindró 
la seva propia 
estació sísmica 
La Unitat de Sismología de 
l'lnstitut Cartografíe i Geologic 
de Catalunya i I'Ajuntament de 
La Granja d'Escarp estan tre
ballant en la instal·lació d'una 
estació sísmica permanent al 
terme municipal, que s'espera 
que estigui operativa a finals 
del 2022. Aquesta estació for
maría part de la Xarxa Sísmica 
de Catalunya, que realitza el 
monitoratge de la sismicitat de 
Catalunya i de les regions ve"i
nes, on poden ocórrer sismes 
potencialment danyosos. 
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