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CORONA VIRUS ANALISI 

SEGRE 1 

Dimecres, 9 de setembre del 2020 

Només 25 municipis de Lleida, un 11%, 
superen el risc mitja de rebrot a Catalunya 
Les sis capitals de les comarques del pla entre aquests i només la Seu d'Urgell entre les del Pirineu 
H.C. 
1 LLEIDA 1 El risc de rebrot ha cai
gut a Lleida de forma molt re
marcable en les últimes setma
nes. Aixo és així especialment 
a les comarques del pla, on ha 
passat deis 304 punts de fa tres 
setmanes als 147, 84 d'actuals 
(amb dades del dia 4). Men
trestant, al Pirineu ha baixat 
en el mateix període de 228,29 
a 137,74 punts, de manera que 
tota la província se situa des de 
fa uns dies per sota de la mit
jana catalana en risc de rebrot 
(la regió sanitaria de Lleida li
derava l'índex a Catalunya des 
del maig). 

DESCENS A LLEIDA 

L'índex ha caigut a la 
meitat i pla i el Pirineu se 
situen per sota deis 170 
punts de Catalunya 

Baixant al detall, l'evolució és 
igualment positiva per munici
pis, jaque només 25 deis 231 de 
Lleida (11 %) se situen per sobre 
de la mitjana catalana en aquest 
indicador, que ahir estava fixa
da en 170,97 punts. A les comar
ques del pla és de 147,84 i a les 
del Pirineu, de 137,74 punts. Els 
mapes de la Generalitat indi
quen en la mateixa línia que la 
gran majoria de municipis llei
datans (175) presenten un risc 
baix i que els altres 56 tenen 
riscos entre mitja-baix i alt que 
!'epidemia creixi. 

Aquest índex, que mesura el 
creixement potencial dels con
tagis, considera que el risc de 
rebrot és molt alt a partir de 
100 punts. I en aquesta situa
ció es troben 37 localitats, entre 
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Segria. La comarca té un iEPG 
de 130, menys de la meitat de fa 
dos setmanes. D'altra banda, els 
municipis amb més índex són 
Almacelles (813), Sarroca (2.130), 
la Granja (172) i Alpicat (389). 
Lleida se situa en 123. 

Noguera. Balaguer lidera l'afec
tació (521 ). Destaquen també 
Artesa (388), Montgai (770), Bell
caire (263) i Menarguens (483) i 
la comarca esta en 351. 

Les Garrigues. Amb un índex de 
113, sobresurten Juneda (2 15), 
Puiggros (179), Fulleda (187) i les 
Borges Blanques (170). 

Urgell. L'iEPG se situa en 165 i 
destaca Tarrega (244). 

Pla d'Urgell. Miralcamp té un 
risc de rebrot de 1.255 i Mo
llerussa, de 258, mentre que la 
comarca se situa en 158. 

Segarra. iEPG de 225. Guissona 
288 i Cervera, 233. 

Pallars Jussa. Risc de 126. 

Alt Urgell. fndex de 124, amb 
Alas i Cerc al capdavant (185). 

Alta Ribagor~a i Solsones. 
Comparteixen un índex O. El So
bira se situa en 48. 

Val d'Aran. Risc de 167. 

La meitat deis casos, a la Noguera i el Segria 
• Tretze dels 25 municipis 
amb més índex EPG de re
brot s'ubiquen a les comar
ques de la Noguera i el Segria. 
Mentrestant, a Aran destaca 
Naut Aran (vegeu les dades 
al costat del mapa) i, en molt 

menor grau, Bossost. Preci
sament, el Conselh Generau 
va informar ahir de dos nous 
casos positius detectats a la 
vall, que es van localitzar en 
les proves PCR que es duen 
a terme a l'Espitau, i tots dos 

DADES DE LA COVID-19 

estan en aillament domicilian. 
D'altra banda, a la Seu d'Ur
gell, amb un índex de 165,85, 
l'alcalde, Jordi Fa brega, va fer 
una crida a extremar les me
sures per mantenir la línia de 
descens de casos. 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran Des de l'inici de la pandemia 
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les quals, Lleida ciutat, la Seu 
d'Urgell, Balaguer, Cervera, 
Mollerussa, les Borges Blan
ques, Tarrega o Naut Aran. 
Tanmateix, només 25 superen 
la mitjana catalana de risc de 
propagació. Aquestes dades 
reflecteixen la situació a data 
de divendres passat i poden ha
ver evolucionat a millor. Sobre 
aquesta base, el major índex de 
risc de rebrot se situa a Sarroca 
de Lleida, amb 2.130,68 punts i 
en el tram alt hi ha Almacelles 
(813); Naut Aran (400); la Po
bla de Segur (428); Artesa de 
Segre (388), o Balaguer (521). 
L'alcalde de Naut Aran, César 
Ruiz-Canela, va assegurar que 
aquestes xifres havien millorat 
ahir i el de Balaguer, Jordi Ig
nasi Vidal, va afirmar a Radio 
Balaguer que l'índex s'ha redu
lt en aquest cas (dilluns era de 
582 punts), si bé estar sobre els 
500 obliga a extremar les pre
caucions. El primer edil de la 
Pobla de Segur, Marc Baró, va 
explicar que actualment bi ha 
cinc casos positius al municipi 
pero l'índex és elevat perque 
la població és petita (menys de 
3.000 babitants). 

Malgrat tot, per comarques 
el mapa de Lleida continua 
sent basicament roig i només 
se salven l'Alta Ribagor~a i el 
Solsones, on }'indicador és ze
ro, i el Pallars Sobira, amb 48. 
A la resta, Aran se situa en 167 
punts; a l'Alt Urgell és de 124; 
a la Cerdanya, 346; una mica 
més de 126 al Pallars Jussa; 351 
punts a la Noguera; 225 a la Se
garra; 165 a l'Urgell; 158 al Pla 
d'Urgell; 130 al Segria i 113 a 
les Garrigues, cosa que impli
ca que només tres comarques 
superen la mitjana catalana de 
riscos de propagació. 

Lleida registra un 
mort pero hi ha 7 
• 1ngressos menys 
M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 El departament de Salut 
va comunicar ahir un mort per 
Covid-19 a la província, perla 
qual cosa el total ja és de 325 de
funcions. El traspases va regis
trar a la regió sanitaria de Lleida 
el S de setembre i era un home 
d'entre 40 i 49 anys. D'altra ban
da, la demarcació ha sumat 64 
casos més, deis quals 52 són del 
pla i 12 del Pirineu, i el total ja 
és de 12.145 casos. La part po
sitiva és que ahir hi havia set 
ingressats menys, amb un total 
de 79, deis quals 10 són a l'UCI 
de !'hospital Arnau. A més, els 
riscos de rebrot i la velocitat del 
virus continuen baixant (vegeu 
la taula). 
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INFRAESTRUCTURES COMUNICACIONS 

El tren de la Pobla, reparat des del 
juliol i ~ l'espera de certificadó 
L'empresa sufssa Stadler evita despla<;ar-se a Lleida per validar la segona maquina 
perla Covid 11 FGC li dóna dos setmanes per recuperar el trajecte Balaguer-la Pobla 

E. FARNELL 
1 LLEIDA 1 Ferrocarrils de la Ge
neralitat, titular de la línia de 
tren Lleida-la Pobla de Segur, 
preveu restablir la circulació de 
trens entre Balaguer i la Pobla 
a partir de dilluns vinent 14 de 
setembre o durant els set dies 
següents. Aquest és el termini 
que ha donat FGC a }'empresa 
sui"ssa Stadler, fabricant de les 
maquines que operen aquest 
servei i responsable de la re
paració, perque certifiqui els 
treballs fets al comboi avariat 
després de xocar amb una gran 
roca que va caure sobre les vi es 
a l'altura d'Ager el mes de gener 
passat com a conseqüencia del 
temporal Gloria. 

L'objectiu de }'empresa pú
blica és que la certificació del 
comboi estigui llesta coinci
dint amb l'inici del curs escolar. 
Fonts d'FGC van confirmar ahir 
que el tren esta reparat des del 
mes de juliol passat pero que la 
pandemia del Covid-19 ha im
possibilitat que tecnics sui"ssos 
es desplacin fins a Lleida per 
poder fer-ne la certificació. "El 
tancament de les fronteres i el 
confinament del Segria aquest 
estiu han retardat }'entrada en 
servei del comboi, prevista inici
afment peral mes d'agost", van 
dir des de Ferrocarrils. Malgrat 
aixo, FCG no vol dilatar més la 
posada en servei del tren i exi
geix a la firma Stadler que trobi 

El comboi reparat esta estacionat al Pla de Vilanoveta de Lleida. 

una solució per a la setmana del 
14 al 20 de setembre. S'ha de 
recordar que la reparació de la 
maquina també l'ha dut a ter
me la firma sui"ssa i els treballs 
van comportar la fabricació de 
noves peces i desmuntar la ca
bina de conducció, entre altres 
aspectes. 

Des del mes de gener el tra
jecte de Balaguer a la Pobla es 

cobreix amb un servei de bus 
alternatiu. Actualment dos trens 
operen a la línia, si bé la Ge
neralitat ha adquirit una terce
ra maquina que es preveu que 
estigui llesta a comen~aments 
del2021. Aquesta tercera unitat 
permetra complementar el ser
vei, ja que en el dia d'avui la re
visió o avaria d'un deis combois 
obliga a interrompre el servei al 

quedar-ne operatiu només un, 
que manté els trajectes entre 
Lleida i Balaguer. 

En els últims cinc anys, FGC 
ha invertit vint milions d'euros 
en aquesta línia, 11 quals han 
estat per renovar túnels i 14 qui
lometres de vía, 6,8 en talussos 
i 1,9 en sistemes de seguretat 
i protecció a la conducció deis 
trens. 

Aquest diumenge al suplentent otninical de SEGRE 
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NautAran 
reclama més 
mestres per 
a Salardú 
1 NAUT ARAN 1 L'ajuntament 
de Naut Aran ha reclamat 
augmentar la plantilla de 
mestres de l'escola Ruda de 
Salardú després que s'ha
gin disparat un 35 per cent 
les matriculacions. L'escola 
passara de 52 alumnes a 70 
aquest curs i compta amb sis 
mestres. L'arribada d'alum
nes de Tredos i de famílies 
que vivien fora de la vall ha 
motivat aquest creixement. 
L'alcalde, César Ruiz Canela, 
va demanar a més de cara a -
l'inici del curs material sani
tari per poder assegurar la 
prevenció davant del risc de 
contagis per Covid-19 i va 
reclamar proves PCR per a 
tots els professors. 

En Comú Podem, contra 
la cessió de romanent 
1 LLEIDA 1 La senadora lleida
tana d'En Comú Podem, Sa
ra Vila, es va mostrar ahir 
contraria a la cessió de ro
manents deis ajuritaments a 
l'Estat, com demana el PSOE. 

3.000 tones de 
compost a I'Urgell 
1 LLEIDA 1 La planta de compos
tatge de l'Urgell va vendre 
l'any passat més de 3.000 to
nes de compost a preus de 4 
a 5 euros la tona. 

Comenc;ar 
denou 

Jussi Adler-Oisen En bicicleta 

Mig segle del 'trasllat' fon;:ós de 
Mequinensa 

El dan es ambienta !.a víctima 2117 
a Barcelona aro b el drama dels 
refugiats de fons. 

Després de tant conflnamcnl, valla 
pena de gaudir de rutes de natura i 
e sport. 

SECiRE 
EL TEU DIARI 
segre.c.om 
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1 30 1 GUIA 

Tradicional ofrena florall'últim dia 
de la festa majar de Tre 
L'església de la Mare de Déu de Valldeflors de Tremp va 
acollir ahir l'ofrena floral a la verge per part de la Cre
mablat (l'aguila símbol de la colla de diables Lo Peirot) 
l'últim di a de la festa major del municipi. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dimecres, 9 de setembre del2020 

Un total de 20 establiments de la ciutat van participar en la nova edició de Botigues al Carrer. 

Botigues al Carrera la Seu d'Urgell 

La tedral va acollir ah ir la missa en honor 
a la Mare de Déu de Montserrat a jornada 
El bis be de Lleida, Salvador Giménez, va presidir ahir a la 
Catedral de Lleida la missa en honor a la Mare de Déu de 
Montserrat. Val a recordar que la litúrgia va ser suspesa 
el passat mes d'abril a causa del confinament. 

La Unió de Botiguers de la Seu 
d'Urgell va organitzar ahir una 
nova edició de l'activitat Boti
gues al Carrer. La proposta 
comercial va comptar amb la 
participació de 20 establiments 

de la ciutat, que van oferir els 
seus productes a peu de carrer. 
Les parades es van ubicar al car
rer Major des de les 10.00 fins a 
les 20.00 hores, coincidint amb 
la Diada de Meritxell, jornada 

festiva al Principat d'Andorra, 
un fet que afavoreix l'assisten
cia dels ciutadans del país veí. 
La pandemia va fer que l'or
ganització descartés activitats 
complementaries. 

El príncep Harry paga els 2,7 milions que va 
costar reformar la seua casa del Regne Unit 'Minicimera' a Alfarras de la Mancomunitat de la Noguera Baixa 

El príncep Harry ja ha pagat els 2,7 milions d'euros de 
diners públics que va costar la reforma de Frogmore Cot
tage, la residencia on ell i la seua esposa, Meghan Markle, 
havien disposat per viure amb el seu fill al Regne Unit. 

El subdelegat del Govern es
panyol a Lleida, José Crespín, 
va mantenir ah ir una reunió de 
treball a l'ajuntament d'Alfar
ras amb els cinc acaldes de les 

comarques de la Noguera í el 
Segria que integren la Manco
munitat Intermunicipal de la 
Noguera Baixa. Així, els edils 
participants van ser Eugenia 

Puig-gros, d'Albesa; Caries Co
mes, de Torrelameu; Jos_ep Ma
grí, d'lvars de Noguera; Miquel 
Piensa, d'Algerri, i Joan Caries 
Garcia, d'Alfarras. 

HOROSCOP 
ARIES 21-111 1 19-IV. 
Ja és hora d'un nou comenc;ament. Tenir 
una actitud positiva amb visió de futur 

fara que qualsevol transició sigui més facil. L'amor 
i el romane; van en augment. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Si so u impulsius, les decisions que pre
neu seran qüestionades. Teniu més 

opcions de les que creieu. Agafeu-vos un mo
ment per descobrir les possibilitats. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Algú jugara amb les vostres emocions 
si sou creduls o massa complaents. Feu 

un pas enrere i qüestioneu els motius darrere de 
qualsevol prec. 

CANCER 21-VI/ 22-VII. 
Busqueu el moment adequat per fer un 
canvi. Sigueu di rectes sobre els vostres 

plans i convencereu qualsevol de no intervenir 
en un moment inconvenient. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Atraureu interes amb el vostre encant. 
Presenteu i comercialitzeu la vostra idea 

a qui estigui en condicions d'ajudar-vos a atrapar 
metes. Accelereu el ritme. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
La informació proporcionada us portara 
a un moment emocional que requereix 

honestedat i la necessitat de deixa1=-enrere el 
passat. Abraceu el futur de tot cor. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Podeu resoldre problemes delicats si 
teniu una actitud positiva. Oferiu alter-

natives que benefidin tothom i compromisos 
que s'adaptin als vostres suggeriments. 

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI. 
No permeteu que un canvi de plans us 
arru'ini el dia. Preneu precaucions al 

bregar amb situacions que tinguin un factor de 
risc. Feu de la seua salut una prioritat. 

SAGITARI 22-XI 1 21-XII. 
Reviseu els assumptes de diners per 
assegurar-vos d'estar bé economica-

ment abans de fer una despesa que pot no ser 
necessaria. Algú s'aprofitara de vosaltres. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Agafeu-vos temps per explicar les vos
tres accions. Els assumptes pendents 

s'han detractar de manera oberta. Un canvi a 
casa us donara una nova oportunitat de vida. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Enfrontareu incertesa en assumptes 
personals, relacions i assumptes domes-

ti cs. No permeteu que un estrany interfereixi en 
el vostre negoci o en les vostres decisions. 

PEIXOS 19-11/20-111. 
Allunyeu-vos d'una situació que enfron
ta un amic, un amor o un familiar i con-

sidere u les conseqüencies abans de dir res de 
que us penedireu. 
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