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Vacunes contra la grip a la població de risc en pavellons de Lleida i Térmens 
I LLEIDA I Espais alternatius als 
ambulatoris acullen aquests 
dies la vacunació de la grip a la 
població de risc. Per exemple, 
el departament de Salut també 

utilitza el pavelló Onze de Se
tembre a Lleida ciutat -a més 
dels centres cívics dels barris de 
de la Bordeta, Balàfia, Cappont 
i Magraners- fins al dijous 29 

d'octubre. Així mateix, a Tér
mens també es posaran les va
cunes fins divendres al pavelló 
per evitar aglomeracions al con
sultori. En aquest cas, qui vulgui 

DADES DE LA COVID -19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 
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vacunar-se no cal que demani 
hora i s'hi ha de presentar entre 
les 9.30 i les 14.00 hores amb 
la targeta sanitària. Ahir hi va 
haver algunes cues. 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA 

CASOS 15.481 
MORTS 363 

CATALUNYA 

CASOS 79.162 
MORTS 13.670 

ESPANYA 

CASOS .. 74.449 
MORTS 33.992 

MÓN 

CASOS .403.537 
MORTS 1.118.293 

L'Arnau ja preveu anul·lar operacions 
no· urgents a partir de dilluns que ve 
Davant de l'augment d'ingressats per Covid i els més de 500 punts de risc de rebrot 
M. MARQUÈS/ J. MART( 
I LLEIDA I L'hospital Amau de Vila
nova preveu suspendre les ope
racions no urgents a partir de 
dilluns que ve, a excepció de les 
oncològiques, preferents i de ci
rurgia major ambulatòria (sense 
ingrés). Segons ha pogut saber 
aquest diari, el comitè quirúrgic 
ho va notificar ahir als diferents 
serveis, encara que la direcció 
de l'hospital va precisar que no 
és definitiu i que la decisió es 
prendrà demà. Aquesta seria la 
tercera vegada que l'Arnau es 
veu forçat a suspendre operaci
ons, després del primer confina
ment i la segona onada del mes 
de juliol passat, que van obligar 
a reprogramar 650 operacions. 

La direcció sí que va confir
mar que si augmenten els llits 
ocupats per malalts de Covid 
està previst fer més cirurgia 
sense ingrés en detriment de la 
més complexa. De fet, a primera 

hora d'ahir hi havia 77 perso
nes ingressades a la regió sa
nitària de Lleida, 48 a l'Arnau 
- 9 a l'U CI- i 29 a les clíniques 
privades. L'hospital va haver 
de reobrir divendres passat una 
segona planta per a Covid i ja 
en té una tercera de preparada, 
així com la possible reobertura 

de l'hotel SalutNastasi. També 
ha obert una segona unitat de 
crítics. La mitjana d'edat dels 
ingressats a l'Arnau és més al
ta que al juliol, quan hi havia 
nombrosos pacients relativa
ment joves. Al Pirineu hi ha 
onze ingressats. 

L'increment d 'hospitalitzaci-

BALANÇ 

ons està vinculat amb l'augment 
de casos (vegeu el desglossa
ment) i, segons Salut, el 10% 
acaba ingressant. El departa
ment preveu que la situació em
pitjori i, de fet, el risc de rebrot 
al pla ja és de 500,39 punts i a 
Lleida ciutat, de 520,37. Al Pi
rineu és de 336,88 punts. 

Salut notifica onze morts més i inicia tests ràpids 
• Salut va informar ahir d'on
ze morts més per Covid en
tre les regions sanitàries de 
Lleida, amb nou, i de l'Alt Pi
rineu i Aran, amb dos a l'Alt 
Urgell. Tots tenien més de 
70 anys i les defuncions van 
tenir lloc entre el 10 i el 18 
d'octubre. Així mateix, va re-

gistrar 151 positius més, 137 
al pla (14.108 en total) i 14 al 
Pirineu (1.463 d'acumulats). 
D'altra banda, el CAP d'Ur
gències de Prat de la Riba va 
començar a utilitzar ahir els 
tests d'antígens, que donen els 
resultats en 15 minuts. Així 
mateix, els Omelis de na Gaia 

ha registrat els dos primers 
positius des de l'inici de la 
pandèmia, per la qual cosa 
tots els municipis de l'Urgell ja 
han tingut algun cas. Aquests 
dos positius en un municipi 
de menys de 150 habitants ha 
disparat l'índex de rebrot fins 
als 1.452,78 punts. 
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Catalunya 
incorporarà 500 
rastrejadors 
1 BARCELONA 1 La Generalitat 
va aprovar ahir la creació 
d'un nou programa de salut 
pública que preveu la incor
poració de fins a cinc-cents 
persones més als equips de 
rastreig de Covid-19 a Ca
talunya. La majoria tindran 
un perfil administratiu i as
sumiran les enquestes de 
casos i la recollida de con
tactes de persones amb co
ronavirus. Comptaran amb 
personal tècnic sanitari de 
referència que els orientarà 
davant dels dubtes i els pro
porcionarà pautes d'actua
ció. En una primera fase del 
programa s'incorporaran 376 
enquestadors i 40 referents, 
que es podrien ampliar fins 
a la xifra màxima en funció 
de l'evolució de la pandèmia. 

L'Eix ha perdut 
disset comerços 
des del març 
I LLEIDA I Un total de disset es
tabliments de l'Eix Comer
cial de Lleida han tancat de 
forma definitiva des de mit
jans de març. Així ho va as
segurar ahir el president de 
l'Eix, Llorenç Gonzalez, que 
va detallar que "això suposa 
un 3,5% dels establiments 
de l'Eix, per la qual cosa el 
percentatge total de botigues 
tancades ha pujat gairebé al 
20%, malgrat que en les últi
mes setmanes n'hagin obert 
un parell de noves". Pel que 
fa a la reducció del 50% del 
lloguer per als locals comer
cials tancats, a Gonzalez li 
va semblar "una mesura molt 
encertada, però que hauria 
d'haver-se aplicat d'urgència 
al març". 

Primeres classes 
confinades al 
Pallars Jussà 
1 LLEIDA I Els centres de Llei
da segueixen amb 87 grups 
confinats, però les persones 
aïllades ascendeixen a 1.908, 
segons dades d'Educació. El 
Pallars Jussà s'estrena amb 
dos classes i 40 persones en 
quarantena a l'institut de 
Tremp, i el Segrià és la co
marca amb més grups afec
tats, amb 34 i 788 persones. 
Així m ateix, a l'escola de 
Cervià de les Garrigues ja 
no hi ha cap grup aïllat. Per 
la seua banda, a l'INS Josep 
Vallverdú de les Borges hi ha 
una altra classe afectada, per 
la qual cosa ja en té 4. Aques
tes dades no inclouen els 240 
confinats de forma preven
tiva al Pau Claris de la Seu. 
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COMA QUES Esquerdes al camp de futbol Desenes de multes per no portar 
d'Alfarràs després de la inundació. mascaretes de les policies locals. 

www segre com/comarques I t'· I y · 4 
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EMERGIA RENOVABLES 

Els pà.rcs eòlics en tràmit sumen més 
molins que els que ja funcionen a Lleida 
Un total de 252 aerogeneradors previstos a les comarques del pla davant els 175 que actualment estan 
en servei li Són quatre de cada deu de s 563 que es preveuen al conjunt del territori català 

R. RAMrREZ 
I LLEIDA I Els projectes per a nous 
parcs eòlics en tramitació a Llei
da ja sumen més molins que tots 
els que s'han construït fins ara. 
Sumen un total de 252, davant 
els 175 que hi ha actualment en 
servei. Aquests aerogeneradors, 
tots previstos a les comarques 
del pla, suposen quatre de cada 
deu dels 563 que es plantegen 
el conjunt del territori català. 
La major part es concentra a la 
Segarra, encara que també són 
cada vegada més nombrosos a 
les comarques del Segrià i les 
Garrigues, segons les últimes 
dades que ha publicat el depar
tament de Territori i Sostenibi
litat (vegeu les claus). 

La Generalitat ha examinat 
fins ara projectes que suma
ven 270 molins a Lleida, divuit 
dels quals descartats al consi
derar-los inviables. Les xifres 
estan en continu moviment. 
D'una banda, perquè cada mes 
es presenten nous projectes 
per a parcs eòlics. Per una al
tra, perquè alguns decauen, al 
no passar la tria de la ponèn
cia d'energies renovables de la 
Generalitat (que determina si 
l'emplaçament és viable des del 
punt de vista urbanístic i am
biental) o bé al desistir-ne els 
mateixos promotors. Aquest és 
el cas d'aerogeneradors previs
tos a Os de Balaguer: l'empresa 
no va obtenir autorització per 
connectar-los a la subestació 
d'Alfarràs, sense capacitat per 
evacuar l'energia que generen 
els molins. 

Fins ara s'han descartat els 

ADMINISTRACIÓ GESTIÓ 

La Segarra (144 molins) 
I Concentra la major part dels 
projectes per a nous parcs eòlics 
a Lleida. Els que estan en tràmit 
sumen 144 molins davant els 18 
que funcionen actualment i po
drien plantejar-se'n més en els 
propers mesos. Aquesta comarca 
i municipis limítrofs encapçalen el 
moviment que reclama un desple
gament "ordenat" de les energies 
renovables. 

El Segrià (64) 
I Nous projectes al sud de la co
marca en els últims mesos su
men 64 aerogeneradors. Algun 
d'aquests planteja la construcció 
de molins de 6 MW i 200 metres 
d'altura, üna potència i una mida 
inèdita fins ara a Lleida. 

Les Garrigues (33) 
I La Granadella i Llardecans (al Se
grià) comparteixen l'únic parc eò
lic ja autoritzat i a l'espera d'obres.
La comarca va ser pionera a Lleida 
en el desenvolupament de l'ener
gia eòlica i acull 87 molins. Els 
projectes sobre la taula de la Ge
neralitat en suposen 30 més, en
cara que d'altres podrien iniciar el 
tràmit en els propers mesos. 

projectes per instaHar aero
generadors a la comarca de la 
Noguera, mentre que no se n'ha 
plantejat per ara cap a la cornar
ca de l'Urgell, pionera junta
ment amb les Garrigues en la 
implantació de l'energia eòlica 

Aran apuja un 2% la taxa 
de residus a pisos turístics 
I VIELHA I El ple del Conselh va 
aprovar ahir apujar la taxa de 
recollida d'escombraries un 1 
per cent als habitatges i un 2 
per cent als pisos turístics l'any 
que ve. Segons el conselhèr res
ponsable, Oriol Sala, es deu a 
la pujada de 10 euros per tona 
que entra a l'abocador de Fí
gols, a Tremp, que, al seu torn, 
els cobrarà el consell del Jus
sà atenent la normativa de la 
Generalitat. El ple també va 
ratificar començar els tràmits 

per iniciar l'expedient sanciona
dar a un funcionari de l'ajunta
ment de Ba usen habilitat per fer 
serveis d'assistència tècnica a 
causa de les desavinences entre 
aquest i el consistori a instàncies 
d'aquest últim, segons el síndic, 
Paco Boya. 

El Conselli també va aprovar 
una inversió de 250.000 euros 
per a la renovació de dos apa
rells mèdics a l'Espitau d'Aran, 
en concret, un a radiologia i un 
altre a anestesiologia. 

COMARCA A COMARCA 

Urgell (O) 
I Pioner amb les Garrigues en 
l'energia eòlica amb 26 molins, 
per ara no es plantegen projectes 
nous en aquesta comarca. 

Noguera (O) 
I Projectes per als primers parcs 
eòlics a la comarca, amb divuit 
molins, han estat descartats al 
considerar-los inviables. 

Solsonès (11) 
I Estan en tramitació davant de la 
Generalitat projectes per construir 
els primers onze aerogeneradors 
al Solsonès. 

Molins del parc eòlic de la Serra del Tallat, amb aerogeneradors a la comarca de l'Urgell. 

a Lleida. Així mateix, estan en 
tràmit els primers onze molins 
al Solsonès. 

Alguns dels projectes sobre la 
taula de la Generalitat a Lleida 
plantegen aerogeneradors de 
fins a dos-cents metres d'altura 

i sis megawatts (MW), una mida 
i una potència molt superiors 
als que funcionen actualment. 

Juntament amb el nou boom 
de l'energia eòlica, proliferen 
també els projectes per a grans 
centrals solars, que ja sumen 

lt.G. 

Peixos morts ahir a les ribes del canal de Seròs. 

més de nou-centes hectàrees a 
les comarques lleidatanes i el 
número de les quals augmenta 
també de forma constant, amb 
promotors a la recerca de sòl 
rústic per llogar per instaHar-hi 
plafons. 

FAUNA 

Alerten de peixos 
sense rescatar al 
canal de Seròs 
I SERòs I La Federació Catalana 
de Pesca va alertar ahir del gran 
nombre de peixos morts i estan
cats en una zona del canal de 
Seròs, que Endesa buida aquests 
dies. Segons els Agents Rurals, 
la gran majoria d'aquests pei
xos no són autòctons, encara 
que hi pugui haver algun exem
plar d'espècies protegides. Per 
aquesta raó, es· va comunicar a 
l'empresa que efectua el rescat 
que incidís en aquest punt ahir 
a la tarda. 
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Albert Villaró presenta a la Pobla de Segur 
la seuà novel·la la companyia nòrdica' 
L'escriptor Albert Villaró va presentar diumenge als jar
dins de l'ajuntament de a Pobla la seua nova novel·la La 
companyia nòrdica, al costat del regidor de Cultura, 
Ramon Guimó, i davant d'una trentena de persones. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dimecres, 21 d'octubre del 2020 

Guanyadors i organitzadors dels concursos BiblioTram i BiblioTràilers, dilluns a la sala la Unió. 

La biblioteca d'Al picat reparteix premis 

El Banc dels Aliments rep una donació 
de 1.246 eures del festival Circ Picat 
L'ajuntament d'Alpicat ha donat al Banc dels Aliments de 
Lleida 1.246 euros procedents de la recaptació del Circ 
Picat. L'import correspon al 50% dels diners ingressats 
al festival que va tenir lloc al setembre. 

La biblioteca d'Alpicat va orga
nitzar dilluns la primera Hora 
del Conte del curs, en una sessió 
a la sala La Unió a càrrec de Fer
ran López Nopatiskos. L'activi
tat va incloure també el sorteig 

del repte de lectura BiblioTram, 
en el qual van participar durant 
l'estiu 143 alumnes de Primà
ria, amb premis per a Marc Rius, 
Daniela Graña i Luda Lucas; i 
els premis del concurs de Bibli-

oTràilers entre alumnes de 1r 
d'ESO: Caria Roca i Marc Allué 
(primer premi); Judith Alcai
na, Ares Soler i Mustafà Oubihi 
(segon); i Avril Grimau i Arnau 
Perera (tercer). 

quarel·les de '123 dies' de confinament 
al Cercle de Belles Arts de Lleida Correllengua a Tàrrega amb homenatge a Calders i recital de Feliu Ventura 

El Cercle de Belles Arts de Lleida va inaugurar ahir l'ex
posició 123 dies, amb les obres creades a casa, durant el 
confinament de la primavera passada, per alumnes del 
taller d'aquareHa creativa dirigit per Lupe Ribot. 

L'Agrupació d'Entitats de Tàr
rega i la regidoria de Cultura 
van presentar ahir els actes del 
Correllengua 2020 a la capi
tal de l'Urgell, que arrancaran 

aquest diumenge a la plaça de 
Les Nacions amb una lectura de 
textos de Pere Calders (12.30 
h). El divendres 30, el cantautor 
Feliu Ventura actuarà al Teatre 

Ateneu (21.00 h, 3 €), mentre 
que el13 de novembre l'ajunta
ment acollirà la presentació del 
llibre El futur del català depèn 
de tu, de Carme J;unyent. 

HORÒSCOP 
ÀRIES 21-111119-IV. 
Actuar amb pressa provocarà una pèr
dua. La ira no us ajudarà a mantenir 

l'estabilitat. Espereu el vostre moment I feu tot 
el possible per avenir-vos amb tots. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Què esteu esperant? Mireu i actueu 
abans que s'acabi l'oportunitat. Un can-

vi aixecarà l'ànim i encoratjarà a utilitzar les vos
tres habilitats de manera competent. 

BESSONS 21-V I 20-Vl. 
Algú s'aprofitarà del vostre entusiasme 
si esteu massa ansiosos per complaure'!. 

Si voleu cremar energia, feu alguna cosa que us 
aporti una vida més saludable. 

CÀNCER 21-VI I 22-VII. 
Utilitzeu la imaginació i convertiu els 
somnis en realitat. Concentreu-vos a 

avançar utilitzant les vostres habilitats. No des
cuideu una relació. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Acabeu el que comenceu i compliu les 
promeses. Utilitzeu l'energia sàviament 

j encoratjareu els altres a seguir el vostre exemple 
en lloc de deixar-vos portar. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Lluiteu pel que voleu. ts temps d'un 
canvi. Viviu la vida a la vostra manera. 

És positiu considerar el fet de mudar-vos, adquirir 
una nova habilitat o llicència. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
No permeteu que la gent interfereixi 
amb la vostra productivitat. Feu una 

llista de tasques que comenci amb el que consi
dereu més important. 

ESCÒRPIÓ 23-X I 21-XI. 
Un canvi d'actitud us impulsarà en una 
direcció emocionant. Escolteu, apreneu, 

investigueu i abordeu les possibilitats que poden 
jugar a favor vostre. 

SAGITARI22-XI I 21-Xll. 
Un canvi en la forma en què manegeu 
els assumptes de diners influirà en el 

futur. Algú provarà de convèncer-vos de fer una 
cosa que no és el que més us convé. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Treballeu amb les persones que com
parteixen les vostres metes i serà més 

fàcil assolir els objectius. L'amor és a les estrelles 
i les despeses compartides us ajudaran. 

AQUARI20-I I 18-11. 
Reviseu els documents i actualitzeu el 
que està desactua l itzat. Mantin-

gueu-vos al dia amb els tempos i les tendències 
que us ajudin a evitar una pèrdua. 

PEIXOS 19-11 I 20-lll. 
Un canvi de plans ha d'incloure les per
sones amb les quals heu treballat en el 

passat. Hi ha tractes per fer i guanys econòmics 
que us ajudaran a millorar el vostre joc. 
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