
LA ENTREVISTA
Sheila Queralt: “Podemos 
saber con un 
texto cómo es 
una persona”
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✓ JOAN VIÑAS 

✓ SIMEÓ MIQUEL  

✓ GABRIEL PENA

✓ MARTA CANALES
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ALEXÉI NAVALNI, LA RESURRECCIÓNLA ENTREVISTA MÁS SINCERA AL OPOSITOR RUSO TRAS SALIR DEL 
COMA

LA OTRA PANDEMIA CÓMO LAS SILLAS PERJUDICAN GRAVEMENTE LA 
SALUD

( E L  M I L A G R  E S  P S I B L E )

VA UNAMADE IN SPAIN
HABLAM S C N L S CINC  E UIP S ESPAÑ LES PUNTER S

Vicente Larraga,parasitólogo delCentro de 
Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del CSIC, en Madrid.

PLAÇA PÚBLICA
La Cambra reivindica el Fondo 
de Recuperación de la 
UE como instrumento 
de apoyo al territorio

www.lamanyana.cat
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DIRECTOR: 
FRANCESC GUILLAUMET

Alcaldes del Pirineu piden regular 
el acceso de ‘boletaires’ al bosque

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-6 

✓ Ponent suma 
162 contagios 
más y supera los 
15.000 positivos

✓ Piden aplazar 
impuestos para 
quien haya sido 
forzado a cerrar

  
PÁG. 16-17

Ayuntamientos y consells ven positivo el alud de visitantes para desestacionalizar el turismo, 
pero reclaman a la Generalitat que implante una tasa que revierta en el medio natural 

FOTO: Núria Garcia / Salut realizó 668 pruebas en el Pavelló de l’Oli, centradas en escolares y en su entorno

FOTO: L.M. / Colas ante los comercios por las nuevas restricciones

PCR masivos en les Borges Blanques

Hallada 
sana y salva 
la mujer que 
se perdió 
en el Vilosell 
Alícia Cuadrado, madre del po-
lítico Jaume Collboni, fue loca-
lizada ayer cerca del municipio 
tras denunciarse su desaparición 
el viernes.

El conseller Damià Calvet anun-
ció ayer que el proyecto se eje-
cutará en 2021 y concretó los 
plazos para  recuperar el antiguo 
‘carrilet’.

La Vall Fosca 
tendrá un 
centro de 
visitantes de 
Aigüestortes

LLEIDA | PÁG. 22 LLEIDA | PÁG. 11

DEPORTES
EL BARÇA CAE 
EN GETAFE (1-0) 
Y EL MADRID 
PIERDE ANTE   
EL CÁDIZ (0-1)

VICTORIA DEL 
LLEIDA LLISTA 
EN CALAFELL Y 
DERROTA DEL 
CADÍ EN CASA

| PÁG. 26-27 | PÁG. 30 Y 32

“Pactaremos con quien 
quiera la concordia”
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, 
explica a LA MAÑANA que “un referéndum 
sobre monarquía o república ahora sería 
temerario”, y asegura que “el indepen-
dentismo no sabe qué hacer si supera 
el 50% de los votos”.

LLEIDA | PÁG. 20-21
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Lleida té el percentatge de PCR positius 
més alt de les quatre capitals catalanes
La demarcació suma 162 casos més, supera els 15.000 positius 
totals i té sis comarques per sobre dels 400 punts de risc de rebrot
La demarcació de Lleida 
suma 162 nous positius, 
136 dels quals a la regió de 
Lleida i 26 a l’Alt Pirineu i 
Aran. Són 42 positius més 
que al balanç anterior, 
en el qual se'n van 
comptabilitzar 120. Salut no 
va registrar noves morts a 
la demarcació, de manera 
que la xifra es manté en 
352 defuncions. El número 
d'ingressats puja a Lleida 
(+5) i es manté igual al 
Pirineu.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 13.047 casos confir-
mats per PCR o antígens, 133 més 
que el dia anterior. Són 13.724 si 
es tenen en compte totes les pro-
ves (136 més que en el balanç del 
dia abans). Un total de 316 perso-
nes han mort per coronavirus des 
de l'inici de la pandèmia, les ma-
teixes que en l'últim balanç. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
puja 20 punts i se situa en 428, 
per sobre del registrat la setma-
na anterior (290). La velocitat de 
propagació baixa fins a l'1,43, 
mentre que la setmana anterior 
era d'1,47. La taxa de confirmats 
per PCR està en 186,52 per cada 
100.000 habitants. Hi ha 39 pa-
cients ingressats (+5), 7 dels quals 
a l'UCI (+2).

El percentatge de PCR amb 
resultat positiu continua sent el 
més alt de les regions sanitàries 
catalanes, amb un 12,23% en el 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

15.150
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LLEIDA
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197.144
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CATALUNYA
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Morts
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39.805.682
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darrer balanç de Salut.
A la capital, Lleida ciutat, on 

han mort fins ara 161 persones 
a causa del coronavirus, el risc 
de rebrot puja 42 punts i és ara 
de 395,52, quan la setmana an-
terior era de 260,033. La taxa de 
positius confirmats per PCR tam-
bé puja lleugerament i és ara de 
170,06, i la velocitat de transmis-
sió es d'1,40, i el percentatge de 
PCR positius és del 13,82%, el més 
alt de les quatre capitals catalanes 
malgrat que Barcelona i Girona 
superen Lleida en risc de rebrot.

A Balaguer, el risc de rebrot pu-
ja 66 punts i se situa en 326,36. La 
setmana anterior, però, era més 
alt, de 351,45. L'Rt també torna 
a pujar a 1,28, però lluny del de 
la setmana anterior (1,56). La ta-
xa de confirmats per PCR és de 
139,26 per cada 100.000 habi-
tants.

Amb dades de la setmana del 7 
al 13 d'octubre, Cervera continua 
en risc màxim, amb 1.948 punts 
(88 punts més que el dia ante-
rior), mentre que les Borges Blan-
ques baixa 69 punts però continya 
amb un risc de rebrot molt alt, de 
4.980 punts. 

ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.269 casos 
confirmats per PCR o TA, 27 més, i 
1.426 sumant totes les proves (26 

més que el dia anterior). Un to-
tal de 36 persones han mort des 
de l'inici de la pandèmia, les ma-
teixes que en l'anterior balanç. 

El risc de rebrot puja en les 
darreres 24 hores, ho fa 3 punts, 
fins a 255. La setmana del 30 de 
setembre al 6 d'octubre estava en 
330. L'Rt baixa sis centèsimes i es-

tà en l'0,99, mentre que la taxa de 
confirmats per PCR és de 146,25 
casos per cada 100.000 habitants. 
A la regió hi ha 11 pacients ingres-
sats (ídem), un a l'UCI (+1).

PER COMARQUES

La comarca de les Garrigues 
continua amb un risc de rebrot 

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR fetes % PCR positives Mitjana d'edat Ingressos Ingressos UCI Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

7/10/20 - 13/10/20 679 99 186,52 146,25 428,42 255,78 1,43 0,99 5.646 1.075 12,23 8,92 42,15 45,18 25 5 9 0 2 0

30/9/20 - 6/10/20 468 85 128,56 125,56 290,35 330,66 1,47 1,32 5.119 1.637 9,35 5,24 44,07 42,45 23 9 19 0 5 1

23/9/20 -29/9/20 297 82 81,59 121,13 159,12 250,43 0,97 1,06 5.412 1.246 5,11 6,54 40,88 37,91 26 10 11 1 5 6

1/3/20 - 16/10/20 13.047 1.269 3.583,98 1.874,61 110.525 18.578 12,22 6,55 44,99 46,58 911** 105** 179** 7** 316 36

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Pacients  ingressats a l’UCI Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

39 11 7 1 13.724 1.426 428,42 255,78 316 36

Situació a 16/10/2020

Seguiment epidemiològic

desbocat (2.249) tot i haver re-
gistrat un descens de 27 punts en 
les darreres 24 hores. La Segarra 
també es troba en un perill molt 
alt (1.041) en haver sumat 71 
punts més el darrer dia. L'Urgell, 
amb  545 (+24); el Pallars Jussà, 
amb 523 (+171); l'Alt Urgell, amb 
509 (+22), i la Noguera, amb 413 
(+128), són les altres comarques 
amb una situació de risc molt alt.

El Segrià torna a estar prop 
dels 300 punts en haver.ne sumat 
20 el darrer dia, i el Solsonès ja 
ha superat aquesta barrera (+42). 
En canvi, milloren el Pla d'Urgell 
(-48) i la Cerdanya (-46).

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot per Covid-19 
a Catalunya s'ha enfilat clara-
ment aquest dissabte i ha passat 
de 367,28 a 392,06, prop de 25 
punts més en 24 hores, segons les 
dades de Salut. La taxa de trans-
missió o velocitat de contagi, l'Rt, 
continua però baixant lleugera-
ment i passa d'1,37 a 1,34, tres 
centèsimes menys que el dia an-
terior. En l'actualització de dades 
s'han declarat 2.710 nous casos 
confirmats per PCR o tests d'an-
tígens (TA), fins als 170.165 des 
de l'inici de la pandèmia (197.144 
amb totes les proves). També s'ha 
informat de 9 noves morts, amb 
un total de 13.586. Actualment 
hi ha 1.103 persones ingressades 
per coronavirus als hospitals (+2), 
204 de les quals a l'UCI (13 més 
que divendres). A les residències 
s'han detectat 42 nous casos fins 
a un total de 17.432. 

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 7/10 al 13/10)
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 (*) Les dades corresponents a Espanya pertanyen al balanç de divendres
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El nou centre de visitants del Parc 
d’Aigüestortes podria començar 
a executar-se d’aquí a un any
És la casa Matter, on es podrà observar el cel i generar “més 
ocupació i dinamitzar l’economia d’una manera ordenada”
Torre de Capdella
REDACCIÓ
El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat va anunciar ahir a la Torre 
de Capdella que el nou centre de 
visitants del Parc Nacional es po-
dria començar a executar en poc 
més d’un any. Ho va dir des de la 
Casa Matter, un edifici cedit per 
l’ajuntament per instal·lar-hi un 
centre de visitants del Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. Situada a l’accés 
sud del Parc Nacional per la Vall 
Fosca, la Casa Matter, dedicada 
en els seus inicis a la direcció de 
la central hidroelèctrica, es dedi-
carà exclusivament a la difusió i 
promoció de la singularitat del cel 
nocturn del Parc Nacional i els 10 
municipis de l’àrea d’influència, 
que compten amb la certificació 
de Reserva i Destinació Turística 
Starlight des del 2018.

“Aquesta casa l’especialitza-
rem a explicar el projecte”, va dir 

el conseller, ja que “aquest cel és 
un valor de civilitat, que inten-
ta recuperar la idea que estem 
connectats amb el planeta, amb 
la natura, amb l’univers” i servirà 
per “aconseguir més visitants per 
al territori i per al Parc Nacional, 
generant ocupació i dinamitzant 
l’economia, sempre de manera 
ordenada”. “El Parc té mig milió 
de visitants a l’any i en pot tenir 
més, de forma endreçada i sos-
tenible”, va puntualitzar Calvet, 
“per donar més vida al territori”. 

Construït el 1912, l’edifici 
compta amb una superfície útil 
de 449 m2. Es rehabilitaran els 
4 nivells i una zona exterior, i 
s’adaptarà a persones amb mo-
bilitat reduïda. Acollirà una expo-
sició permanent sobre els valors 
del cel nocturn, del patrimoni 
natural i cultural, i disposarà de 
sales polivalents per fer-hi activi-
tats. La zona enjardinada acollirà 
itineraris de flora, aprofitant els 

terrasses de l’antic viver forestal, 
activitats permanents, i una zo-
na de pícnic coberta. El Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici compta en l’actua-
litat amb un Punt d’Informació a 
l’estany Gento, operatiu durant 

el període de funcionament del 
telefèric de la Vall Fosca, de juli-
ol a setembre. Enguany es com-
pleixen els dos primers anys de 
funcionament de la certificació 
Starlight del Parc Nacional i la se-
va àrea d’influència. 

FOTO: Territori/ El conseller durant la seva visita a la Torre de Capdella

La recuperació 
del carrilet, 
una peça clau 
per potenciar 
la Vall Fosca
Una altra peça clau per a la 
dinamització a la Vall Fos-
ca és el projecte d’FGC per 
recuperar el carrilet, l’antic 
sistema de mobilitat de la 
central hidroelècrica. El con-
seller va dir que “recupera-
rem aquestes instal·lacions”, 
en referència al ferrocarril 
“i les posarem al servei del 
territori”, concretant que “el 
que queda d’any i el 2021 hi 
treballarem amb la redacció 
dels projectes i l’obtenció de 
finançament.

El certamen de Viles Florides, ce-
lebrat el passat 16 d’octubre, es 
va haver de fer de forma virtual 
arran de la pandèmia. Enguany 
han estat 142 els municipis de 
Catalunya i Andorra, (que aquest 
any s’estrena, amb La Massana, 
Encamp i Canillo), els que han 
participat, entre ells Almacelles, 
que ha revalidat novament el 
guardó de Vila Florida amb 4 
Flors d’Honor. Cal recordar que 
Almacelles va aconseguir aquest 
guardó en les edicions de 2018 
i 2019, i essent junt amb la po-
blació aranesa de Bagergue, que 
també les ha revalidat, les úni-
ques de la província de Lleida que 
tenen aquests guardó, i que es-
tan entre les millor classificades 

Almacelles i 
Bagergue, de  
nou premiades 
com a millors 
Viles Florides

FOTO: Jordi Pascual/ Imatge d’arxiu del Parc d’Europa d’Almacelles 

i amb major nombre de distinci-
ons, de tota Catalunya.

Viles Florides és una proposta 
de la CHOC (Confederació́ d’Hor-
ticultura Ornamental de Catalu-
nya) que distingeix aquelles ini-
ciatives de l’àmbit públic i privat, 
on la flor i la planta ornamental 
són protagonistes. La filosofia 

d’aquest concurs a nivell de Cata-
lunya, pretén donar a entendre, 
que una vila florida és més sos-
tenible, millora la qualitat de vida 
dels seus ciutadans, té una millor 
imatge externa i és més ambici-
osa econòmicament, alhora que 
es potència com un excel·lent re-
clam turístics per als visitants.
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Aquest mes de setembre s’han 
incorporat a l’Espitau Val d’Aran 
nous professionals en les espe-
cialitats de traumatologia, anes-
tesiologia i cirurgia, així com en 
atenció primària després de les 
proves selectives que es van 
convocar el mes de juliol. Refe-
rent a l’àrea de traumatologia, 
s’ha creat una nova plaça per a 
cobrir les necessitats que pre-
senta la Val d’Aran en aquesta 
especialitat. Així doncs, amb 
aquesta incorporació, es comp-
ta amb tres metges especialistes 
en traumatologia per a donar 
servei a l’hospital aranès.

Així mateix, l’àrea d’anestesi-
ologia comptava amb una plaça 
vacant de les dos existents, que 
fins al moment es cobria per 
períodes curts i amb moltes di-

ficultats, i a partir d’ara l’Espitau 
tindrà dos metges especialistes 
en anestesiologia. En aquest 
sentit, també s’ha cobert la pla-
ça de cirurgia que estava vacant 
en les últimes setmanes, i s’han 
creat dues noves en atenció pri-
mària que responen a la incor-
poració dels acords del ICS amb 
el Sindicat de Metges de Catalu-
nya. Tal com afirma la consellera 
de Salut, Maria Vergés, “procu-
rem consolidar algunes de les 
especialitats mèdiques”.

S’incorporen professionals 
a l’Espitau Val d’Aran per 
reforçar les especialitats

També ‘entren’ 
a l’atenció 
primària
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