
Balaguer i Mollerussa tenen la velocitat 
de contagi de Covid més alta del país 
La Segarra, la segona comarca catalana amb risc de rebrot més elevat 
tot i la millora de la plana i el Pirineu, que sumen 241 contagis nous
La demarcació de Lleida 
suma 241 nous positius, 
200 dels quals a la regió de 
Lleida i 41 a l’Alt Pirineu i 
Aran. Són 52 positius més 
que el dia abans. Salut no va 
registrar cap altra defunció, 
de manera que la xifra de 
víctimes a la demarcació es 
manté en 390. Els ingressos 
hospitalaris pugen a la plana 
(+2) i baixen al Pirineu (-3). 

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 16.785 casos con-
firmats per PCR o antígens, 195 
més. Són 17.478 si es tenen en 
compte totes les proves (200 més 
que el dia abans). Un total de 344 
persones han mort per coronavi-
rus des de l'inici de la pandèmia, 
el mateix nombre que fins el dia 
anterior. Entre el 26 d’octubre i 
l’1 de novembre es van notificar 
6 morts, mentre que la setmana 
anterior van ser 13.

Pel que fa al risc de rebrot, pu-
ja 23 punts en les últimes hores i 
se situa en 658, per sota del regis-
trat la setmana anterior (765). La 
velocitat de propagació puja una 
centèsima i se situa en el 0,99, 
mentre que la setmana anterior 
era d'1,31. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 331,77 per ca-
da 100.000 habitants (325 el dia 
abans) i la incidència a 14 dies és 
de 693,06 (674 la jornada ante-
rior).

Actualment hi ha 112 pacients 
ingressats (+2), 17 dels quals a 
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l'UCI (-8). Entre el 26 d’octubre 
i l’1 de novembre els ingressats 
eren 104 (28 a l'UCI). En l'interval 
anterior eren 78 els hospitalitzats, 
12 dels quals a la unitat de crítics.

La ciutat de Lleida continua 
com la que té menys risc entre 
totes les capitals catalanes, ja que 
presenta l'índex més baix en taxa 
de confirmats (300), el d'incidèn-
cia acumulada (685), en risc de re-
brot (601). Pel que fa a la velocitat 
de contagi, però, Tarragona (0,89)
es va situar ahir en millor situació 
que Lleida (0,90).

Per la seva banda, Balaguer és 
el tercer municipi gran de Cata-
lunya amb el risc de rebrot més 
alt (1.596) i el que té la velocitat 
de contagi més elevada (1,76), se-
guit de Mollerussa (1,62). 

ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.795 casos 
confirmats per PCR o TA, 41 més, 
i 1.962 sumant totes les proves 
(també 41 més que el dia abans). 
Un total de 46 persones han mort 
des de l'inici de la pandèmia, les 
mateixes que en l'anterior balanç. 
El risc de rebrot puja 6 punts en 
les darreres hores fins a 432. La 
setmana del 19 al 25 d'octubre 
estava en 680.

L'Rt puja de 0,83 a 0,85, men-
tre que la taxa de confirmats per 
PCR és de 243,21 casos per cada 

100.000 habitants (254 el dia an-
terior). La incidència acumulada a 
14 dies està en 561,14 (565 el dia 
abans), pels 506,93 de l'interval 
anterior.

A la regió hi ha 20 pacients in-
gressats (-3) i dos a l'UCI (ídem). 
Entre el 26 d’octubre i l’1 de no-
vembre hi havia 20 ingressats (un 

a l'UCI), i 18 en l'interval anterior, 
en aquest cas amb dos en estat 
crític.

PER COMARQUES

El risc de rebrot puja 110 punts 
a la Segarra el darrer dia i se situa 
en 1.269, el segon més alt en-
tre les comarques de Catalunya, 

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Incidència acu-
mulada a 14 dies

Risc de rebrot (*) Rt PCR positius Mitjana 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

26/10/20 - 1/11/20 1.214 166 331,77 243,21 693,06 561,14 658 432 0,99 0,85 12,03 9,13 43,84 51,47 104 20 28 1 6 4

19/10/20 - 25/10/20 1.322 217 361,29 317,93 619,00 506,93 765 680 1,31 1,40 13,75 10,13 44,80 42,41 78 18 12 2 13 2

11/10/20 - 18/10/20 943 129 257,71 189,00 445,19 334,05 559 529 1,34 1,65 11,19 8,91 44,10 38,81 49 11 9 2 4 3

1/03/20 - 4/11/20 16.785 1.795 4.587,17 2.629,88 12,38 7,22 44,87 46,64 344 46

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

112 20 17 2 17.478 1.962 658 432 344 46

Situació a 4/11/2020

Seguiment epidemiològic

ja que només el supera Osona 
(1.301). Una altra comarca en si-
tuació difícil és la Noguera, amb 
un increment de 35 punts per si-
tuar-se en 1.081, el sisè risc més 
alt entre les comarques catala-
nes.

En les darreres 24 hores, el risc 
de rebrot ha empitjorat al Segrià, 
el Pla d'urgell, el Solsonès, l'Alt 
Urgell, els Pallars Jussà i Sobirà, 
l'Aran i l'Alta Ribagorça, que es 
manté com l'única comarca ca-
talana fora de la zona d'alt risc. 
Per contra, han millorat les Garri-
gues, l'Urgell i la Cerdanya. 

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot baixa 8 punts 
més en les últimes 24 hores a 
Catalunya i se situa en els 739, 
segons l'última actualització del 
Departament de Salut. La velo-
citat de propagació, l'Rt baixa 
una centesima i se situa en 0,96, 
mentre que la incidència a 14 
dies segueix pujant i se situa ara 
en 818,22. S'han declarat 4.848 
nous casos confirmats per PCR o 
test d'antígens (TA). Des de l'ini-
ci de la pandèmia s'han confir-
mat 285.233 casos, 256.177 dels 
quals mitjançant prova PCR o test 
d'antígens.

L'11,54% de les proves que 
s'han fet en la darrera setmana 
han donat positiu. També s'ha in-
format de 66 noves morts, amb 
un total de 14.378. Pel que fa a la 
situació als hospitals catalans, hi 
ha 2.770 pacients ingressats per 
covid-19 (+38), 485 dels quals a 
l'UCI (-4).

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 26/10 a l'1/11)

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
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El Govern fomentarà amb un 
pla d’ajudes la rehabilitació de 
cases buides en pobles petits 
L’objectiu és generar més oferta d’habitatge en 
l’àmbit rural per lluitar contra el despoblament 
Lleida
S. Martí
El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, a través de la secreta-
ria de l’Agenda Urbana i Territori, 
impulsa un programa que vol fo-
mentar la rehabilitació d’habitat-
ges buits en els pobles petits amb 
l’objectiu de mobilitzar i ampliar 
l’oferta de residència en l’àmbit 
rural, tant per la població local 
com per nouvinguts, sempre que 
sigui com a primera residència, 
segons va explicar el conseller 
de Territori, Damià Calvet, ahir al 
Parlament. Es tracta, va explicar 
Calvet, d’una “proposta per a viu-
re i treballar als municipis petits”, 
molts dels quals viuen un context 
“d’estancament i envelliment”, 
però en els quals “hem detectat 
un moviment incipient de nous 
residents”.

Aquesta iniciativa, que vol 
lluitar contra el despoblament, 
comptarà amb una prova pilot 
dotada amb dos milions d’euros 
que es destinaran a ajudes per 
rehabilitar aquests habitatges 

buits sempre i quan el propietari 
els cedeixi en qualsevol de les di-
ferents modalitats de tinença, se-
gons cada cas, com ara masoveria 
rural, cessió d’ús, dret de superfí-
cie, lloguer, propietat o propietat 
compartida.

El programa actuarà de la mà 
d’ajuntaments i ens locals, als mu-
nicipis de menys de 500 habitants, 
i als municipis de menys de 3.000 
habitants que tinguin més de 10 

nuclis de població i està previst 
que en la primera prova pilot hi 
participin al menys dos pobles de 
la demarcació de Lleida.

Els ajuntaments que vulguin 
adherir-se a aquest pla hauran 
d’acreditar que hi ha una deman-
da real d’habitatge, ja sigui de po-
blació local com joves que volen 
independitzar-se o població nou-
vinguda que volen instal·lar-se 
a la localitat com a primera resi-

Borges per la 
República vol 
que es reclami 
el sistema de 
Rodalies
Davant l’anunci de la constitució 
d’un grup de treball entre Depar-
tament de Territori i el Consell 
Comarcal de les Garrigues arran 
d’una reunió entre ambdues parts 
celebrada a les Borges Blanques 
“per a la millora de la mobilitat i 
el transport públic”, el grup mu-
nicipal Borges per la República 
manifesta la seva sorpresa sobre 
el fet que l’objectiu central de la 
mateixa no hagi estat la reclama-
ció, per part dels representants de 
les Garrigues, de la inclusió de la lí-
nia ferroviària Lleida-Montblanc a 
la xarxa de Rodalies Lleida. El grup 
ja va manifestar la necessitat d’in-
corporar la línia Lleida-Montblanc 
al sistema Rodalies. 

Mollerussa ofereix 
acompanyament 
per a les persones 
vulnerables
L’Ajuntament de Mollerussa ha 
reformulat el programa Aju-
de(M)ollerussa que va engegar 
el 14 de març per ajudar a les 
persones vulnerables i actu-
alment concentra esforços en 
l’acompanyament telefònic tot 
i que sense abandonar el pre-
sencial a través de programa 
Reinicia de suport a situacions 
de dol, en el que actualment hi 
ha 21 persones actives. 

L’Ajuntament d’Alcarràs congela 
enguany ordenances fiscals i im-
postos i amplia als vehicles que 
funcionen amb biogàs, metà i 
derivats, gas natural o liquat i hi-
drogen la bonificació del 75% en 
l’Impost de Circulació a la que, 
fins ara, es podien acollir els ve-
hicles Zero, ECO i híbrids amb 
motor de benzina i emissions 
menors a 120 g de CO2. Tot ple-
gat va ser aprovat ahir pel ple, 
on es va debatre un Ordre del 
Dia que incloïa dos punts més, 
un referit a l’aprovació del con-
tracte de lloguer entre el consis-
tori i l’empresa que gestiona la 
planta de tractament de purins 
d’Alcarràs i altre vinculat a una 
esmena necessària al conveni 

que manté l’ajuntament amb el 
Servei Català de Trànsit. Aquests 
dos darrers punts s’han aprovat 
també per unanimitat  

Així, les famílies nombroses 
mantindran una bonificació del 
50% a la quota íntegra de l’IBI 
corresponent a l’immoble on 
està empadronada la unitat fa-
miliar.

Alcarràs congela impostos i 
taxes i amplia la bonificació 
per als vehicles amb gas

Es va aprovar 
durant el ple 

que es va 
celebrar ahir

La Diputació va iniciar el 27 d’oc-
tubre el procés de licitació de 13 
instal·lacions tèrmiques amb bi-
omassa en el marc de l’operació 
FOREST4LOCAL. Aquesta opera-
ció, gestionada pel Patronat de 
Promoció Econòmica, es cofinan-
ça mitjançant el programa FEDER 
2014-2020 i diverses administra-
cions locals del Pirineu i l’Aran 
que les gestionaran posterior-
ment.

Els 13 sistemes de calefacció 
licitats tenen una potència tèr-
mica de 1.500 Kw i calefactaran, 
a partir d’estella dels boscos pú-
blics del Pirineu, diversos edificis i 
equipaments de Bassella, Bellver 

de Cerdanya, Coll de Nargó, Fí-
gols i Alinyà, Montellà i Martinet, 
Montferrer i Castellbò, Oliana, el 
Pont de Suert, Ribera d’Urgellet, 
Salàs de Pallars i la Vansa i Fór-
nols. El pressupost de licitació 
és de 1.271.400 €. Properament 
s’iniciarà la licitació de la caldera 
de l’Espitau Val d’Aran i d’un dis-

tricte de calor a Llavorsí que, jun-
tament amb l’actuació que s’està 
executant actualment a la Seu 
d’Urgell, completaran la inversió 
prevista en instal·lacions tèrmi-
ques de biomassa en el projecte 
FOREST4LOCAL fins als 2.800 Kw 
de potència tèrmica instal·lada i 
gairebé 3 M€ d’inversió.

La Diputació 
licita 1.500 Kw 
de calefacció de 
biomassa en 13 
instal·lacions

FOTO: Diputació/ L’operació està gestionada pel Promoció Econòmica
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dència. A partir d’aquí s’hauran 
d’identificar els habitatges en de-
sús, estiguin o no en mal estat, i 
serà el Departament qui faci d’in-
termediari entre el propietari i la 
persona interessada.

Fonts del Departament expli-
quen que en casos molt puntu-
als en què la propietat de la casa 
buida i que estigui en mal estat 
no vulgui complir amb les seves 
obligacions de manteniment es 
podria  arribar a l’extrem de l’ex-
propiació de l’immoble.

La proposta preveu que la pri-
mera convocatòria d’ajuts es pu-
gui obrir el mes de març de 2021 
i que es pugui finançar amb fons 
europeus. Des del Departament 
de Territori ja es treballa en cre-
ar l’estructura de personal neces-
sari per engegar aquest projecte 
que en les properes setmanes es 
presentarà als ajuntaments. De 
fet està previst que properament 
comencin les reunions amb els 
alcaldes que es faran per àmbits 
territorials per presentar-los la 
iniciativa.

FoTo: TEs / El conseller Damià calvet va presentar el pla al Parlament
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Enterren al cementiri de 
Foradada les restes dels 
soldats no identificats
Pertanyien al bàndol republicà i van 
ser recuperats als afores dels poble
La Foradada
ACN
El Departament de Justícia, a tra-
vés de la direcció general de Me-
mòria Democràtica, ha retornat a 
Foradada (la Noguera) les restes 
de dos soldats republicans que 
no han pogut ser identificats. 
Són dos individus recuperats en 
les intervencions arqueològiques 
que la Generalitat va portar a ter-
me als afores del poble els anys 
2017 i 2019. Tal com indica la Llei 
de fosses, les persones que no si-
guin reclamades ni identificades 
han de ser enterrades al cemen-
tiri del municipi on es van trobar. 
Els dos homes haurien mort en 
els combats que hi van haver a la 
zona entre el desembre del 1938 
i el gener del 1939. A la vegada, 
s’ha instal·lat al cementiri de Fo-
radada una placa amb informació 
sobre els dos soldats i les inter-
vencions arqueològiques.

Els arqueòlegs van trobar les 
restes d’un dels individus durant 
l’obertura d’una fossa ubicada a 
la carena de la Serra Alta, al se-
tembre del 2019. És un soldat 

FOTO: Justícia/ L’enterrament que s’ha fet als soldats republicans

d’entre 40 i 50 anys amb lesions 
compatibles amb l’impacte d’un 
projectil. Les restes de l’altre sol-
dat van ser localitzades en super-
fície a la carena de la Serra del 
Munt, l’any 2017.

Els dos homes haurien mort en 
els combats que hi van haver a la 
zona entre el desembre del 1938 
i el gener del 1939. L’exèrcit repu-

blicà va ubicar a Foradada una lí-
nia de defensa per retenir les tro-
pes rebels, que avançaven cap a 
Artesa de Segre. Els combats van 
ser d’una extrema duresa, amb 
nombroses víctimes. Els sollevats 
van aconseguir trencar la línia 
defensiva el 4 de gener del 1939 
i van continuar conquerint el ter-
ritori.

La consellera d’Agricultura, Te-
resa Jordà, va presentar ahir un 
pla de mesures per a escorxa-
dors de baixa capacitat que per-
metrà fer inversions i afavorir el 
desenvolupament de cadenes 
de distribució curtes i mercats 
locals impulsant el manteni-
ment i la conservació del patri-
moni i de l’ecosistema agrofo-
restal i socioeconòmic. Es tracta 
de facilitar la fixació del sector 
ramader al territori afavorint 
l’arrelament de la població al 
medi rural i desenvolupant ca-
denes de distribució curtes i 
mercats locals. Hi haurà ajuts 
per l’Alt Urgell, el Sobirà, l’Alta 
Ribagorça, el Segrià i el Jussà. 

Mesures per a 
escorxadors de 
baixa capacitat 
a la demarcació 
de Lleida 

L’ajuntament de Massalcoreig 
dona el tret de sortida als cur-
sos d’Alfabetització de català, 
organitzats pel Consell Comarcal 
i destinats a persones nouvin-

gudes. Un total de 15 persones 
s’han matriculat a les classes 
d’aprenentatge del català, ex-
haurint les totes les vacants pre-
vistes.

Cursos d’alfabetització     
de català a Massalcoreig

FOTO: Aj. Massalcoreig/ Hi participen un total de quinze persones

Almacelles
JORDI PASCUAL
L’Ajuntament d’Almacelles ha 
constatat últimament que la dei-
xalleria comarcal, gestionada 
pel Consell Comarcal del Segrià, 
s’ha quedat petita pel volum de 
deixalles i residus que es gene-
ren a Almacelles. Aquest fet pro-
picia que s’amunteguin moltes 
deixalles fora dels contenidors 
i que la imatge de deixadesa de 
l’equipament sigui cada cop més 
freqüent. Actualment el Consell 
Comarcal tant sols s’encarrega de 
buidar tres contenidors al mes i 
per acabar amb aquesta situació, 
l’ajuntament demanarà al consell 
la possibilitat d’ampliar la deixa-
lleria en uns terrenys annexes de 
propietat municipal i adequar un 

seguit de molls per facilitar als 
usuaris el buidatge dels residus 
més voluminosos.

Aquest problema obliga a 
l’ajuntament a fer-se càrrec dels 
buidatges extra dels contenidors 
col·lapsats, a més de la neteja de 
l’entorn de la deixalleria, la qual 
cosa origina una despesa men-
sual, que cal repercutir en l’im-
post d’escombraries de tots els 

Almacelles sol·licita al Consell 
Comarcal del Segrià ampliar 
la deixalleria i adequar molls

ciutadans. L’acumulació de resi-
dus, afavoreix també els furts de 
material i que es generi una cer-
ta sensació d’inseguretat, a l’hora 
d’anar a abocar residus. De gener 
a setembre d’enguany, s’han re-
collit un total de 89.240 Kgs de 

residus, dels quals el Consell Co-
marcal del Segrià, tant sols es va 
fer càrrec de 41.800 Kg. - el 47% 
del total – i per tant l’ajuntament, 
es va haver de fer càrrec del bui-
datge de la resta, 47.440 Kgs (el 
53% restant). 

FOTO: Aj.Almacelles/ Imatge de la deixalleria que es demana ampliar

Es proposa 
fer-ho en 

uns terrenys 
annexos

El govern de 
Tremp ‘ajorna’ 
la modificació 
del POUM
L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Tremp va decidir re-
tirar el punt de l’ordre del dia 
del ple referent a la modifica-
ció del POUM perquè conside-
ren que els faltava informació. 
Defensen que la decisió de 
retirar-lo va ser de l’equip de 
govern i no a petició de Com-
promís per Tremp, com va fer 
constar ahir aquest grup. 

El Govern ha avalat la petició 
d’indemnització de la família del 
matrimoni que va morir a causa 
d’una esllavissada de roques el 
16 d’abril del 2018 a la carretera 
del Castell de Mur (Pallars Jus-
sà), titularitat de la Diputació. El 
dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora t, en data 22 d’octu-
bre, xifra en 172.812,76 euros 
la reclamació de responsabilitat 
patrimonial instada davant de la 
Diputació.

Indemnització per 
l’allau a Castell de 
Mur, amb dos morts
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