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El sistema de videovigilancia 
de l’Horta tendrá 46 puntos de 
control con energía solar | PÁG. 14

Francesc Puigpelat logra 
el premio Ciutat d’Alzira 
de narrativa infantil | PÁG.36 

EL PARTIDO DEL ICG LLEIDA, EN EL AIRE 
POR UN POSITIVO DE COVID. El equipo 
espera hoy el resultado de un PCR para ver si 
puede jugar mañana ante el Murcia | PÁG. 27

El Arnau reduce un 60% el 
número de ingresos diarios 
por Covid en una semana

FOTO: @RadioTarrega / Trabajadores del sector se concentraron en la Plaça Major de la capital de l’Urgell para protestar

La hostelería de Tàrrega se 
manifiesta contra el cierre

► El hospital, que podrá 
cerrar la tercera planta 
de coronavirus, tiene 72 
pacientes, 15 en la UCI 

► La demarcación suma 
175 positivos más y el 
Pirineu, con los peores 
índices de Catalunya

► Más de 5.200 nuevos 
ERTE en Lleida desde 
que entraron en vigor  
las últimas restricciones

TEMA DEL DIA | PÁG. 3-8

L’HORTA ALERTA 
DEL AUMENTO 
DE JABALÍES 
QUE DAÑAN LOS 
CULTIVOS | PÁG. 13

El desprendimiento que se 
produjo el jueves en el cami-
no del Congost de Mont-re-
bei (Pallars Jussà), que lo ha 
dañado gravemente y ha obli-
gado al cierre de los accesos, 
ha acabado con la “paciencia” 
del alcalde de Sant Esteve de 
la Sarga, Jordi Navarra, que ve 
“insostenible” la situación.

Sant Esteve 
clama por        
una “gestión 
responsable” 
de Mont-rebei

El Ayuntamiento ha munici-
palizado la panadería, una ini-
ciativa que supone una conti-
nuidad a las actuaciones del 
consistorio desde hace un año 
que tienen el objetivo de ga-
rantizar la repoblación en la 
localidad de les Garrigues.

Bovera licita 
un local como 
panadería para 
atraer familias  
a la población

COMARQUES | PÁG. 17

COMARQUES | PÁG. 16
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L'Alt Pirineu i Aran, la regió sanitària 
amb les pitjors taxes de Catalunya
La plana és la segona amb l'índex més dolent malgrat el descens del 
risc de rebrot, i la ciutat de Lleida és la capital amb el perill més alt 
La demarcació de Lleida 
suma 175 nous positius, 
157 dels quals a la regió 
de Lleida i 18 a l’Alt Pirineu 
i Aran. Són 138 positius 
menys que al balanç 
anterior, en què se'n van 
comptabilitzar 313. Salut no 
va registrar cap nova mort 
a la demarcació, de manera 
que la xifra es manté en 
411 defuncions. A més, el 
Pirineu és la regió sanitària 
catalana amb pitjor taxa de 
risc de rebrot i velocitat de 
contagi, amb Lleida com a 
segona pitjor.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida, hi 
ha acumulats 18.108 casos con-
firmats per PCR o antígens, 156 
més. Són 18.812 si es tenen en 
compte totes les proves (157 més 
que el dia anterior). Un total de 
362 persones han mort per coro-
navirus des de l'inici de la pandè-
mia, les mateixes que fa 24 hores. 
Entre el 3 i el 9 de novembre es 
van notificar 11 morts, mentre 
que la setmana anterior també 
en van ser 11.

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 21 punts en les últimes 
hores i se situa en 585, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(699). La velocitat de propagació 
baixa lleugerament fins al 0,93, 
mentre que la setmana anterior 
era d'1,03. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 307,18 per ca-
da 100.000 habitants i la incidèn-
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cia a 14 dies és de 650,43.
Actualment, hi ha 101 pacients 

ingressats (-14). Entre el 3 i el 9 de 
novembre els ingressats eren 121. 
En l'interval anterior eren 106 els 
hospitalitzats.

La ciutat de Lleida, on han 
mort fins ara 175 persones per 
coronavirus, té un risc de rebrot 
de 532 i una velocitat de contagi 
de 0,94. La taxa de confirmats és 
de 263,50 i la incidència acumula-
da se situa en 571,38. Barcelona 
ciutat té un risc de rebrot menor 
al de Lleida, mentre que la velo-
citat de transmissió és la més alta 
de les quatre capitals catalanes.

ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 2.045 casos 
confirmats per PCR o TA, 18 més, i 
2.215 sumant totes les proves (els 
mateixos 18). Un total de 49 per-
sones han mort des de l'inici de 
la pandèmia, les mateixes que en 
l'anterior balanç. El risc de rebrot 
torna a pujar, ho fa 8 punts en les 
darreres hores fins a 702. La set-
mana del 27 d'octubre al 2 de no-
vembre estava en 450.

En canvi, l'Rt baixa, ho fa una 
centèsima i se situa en l'1,35, 
mentre que la taxa de confirmats 
per PCR és de 300,35 casos per 
cada 100.000 habitants. La inci-
dència acumulada a 14 dies està 
en 549,42, pels 559,67, de l'inter-

val anterior.
A la regió hi ha 27 pacients in-

gressats (+1). Entre el 3 i el 9 de 
novembre hi havia 24 ingressats, i 
19 en l'interval anterior.

PER COMARQUES

El risc de rebrot torna a pujar 
a la Cerdanya i la Segarra, que se 

situen com la primera i segona co-
marca, respectivament, amb la ta-
xa més alta de Catalunya.

El risc també puja en les da-
rreres hores a l'Urgell, l'Alt Urgell 
i l'Alta Ribagorça, que es dispara 
fins als 404,86 punts. Per contra, 
baixa al Segrià, la Noguera, les 
Garrigues, el Pla d'Urgell, el Sol-

Període Confirmats per 
PCR

Taxa de confirmats 
per PCR

Incidència 
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR/TA positives Mitjana d'edat % Dones Ingressos Defuncions

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

3/11/20 - 9/11/20 1.124 205 307,18 300,35 650,43 549,42 585 702 0,93 1,35 26,65% 17,86% 44,33 43,70 53,02% 56,59% 121 24 11 3

27/10/20 - 2/11/20 1.256 170 343,25 249,07 708,64 559,67 699 450 1,03 0,89 11,81% 8,88% 42,67 51,05 51,67% 55,29% 106 19 11 4

20/10/20 -26/10/20 1.337 212 365,39 310,60 658,90 562,60 790 680 1,28 1,30 13,98% 10,99% 45,11 45,03 52,28% 61,32% 82 19 11 3

1/3/20 - 12/11/20 18.108 2.045 4.948,73 2.996,16 12,94% 7,73% 44,78 46,38 53,94% 53,99% 362 49

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Casos confirmats acumulats Incidència acumulada a 14 dies Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

101 27 18.812 2.215 650,43 549,42 585 702 362 49

Situació a 12/11/2020

Seguiment epidemiològic

sonès, el Pallars Sobirà, l'Aran i el 
Pallars Jussà, única comarca ca-
talana que no està en risc alt de 
rebrot.

LES XIFRES A CATALUNYA

El risc de rebrot baixa 39 punts 
en les últimes 24 hores a Cata-
lunya i se situa en els 556, segons 
l'última actualització del Depar-
tament de Salut. La velocitat de 
propagació, l'Rt, baixa a 0,85, i la 
incidència a 14 dies retrocedeix a 
686,30 (era de 719,20 en l'ante-
rior balanç). 

En paral·lel, s'han declarat 
2.801 nous casos confirmats per 
PCR o test d'antígens (TA), fins als 
282.643 des de l'inici de la pan-
dèmia. El 10,18% de les proves 
de la darrera setmana han donat 
positiu. 

També s'ha informat de 71 
noves morts, amb un total de 
14.957. Pel que fa als hospitals, hi 
ha 2.626 ingressats per covid-19 
(-61) i 585 a l'UCI (+2), tenint en 
compte que ara també s'inclouen 
els crítics en centres privats.

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 312.658 casos, 
282.643 dels quals mitjançant 
prova PCR o test d'antígens. Hi 
ha hagut 71 noves morts i el to-
tal acumulat arriba a les 14.957: 
9.191 en hospitals o sociosani-
taris (+48), 4.276 en residències 
(+3), 900 en domicilis (+3) i 590 
no classificades (+17). 

Durant l'última setmana s'han 
fet 183.323 proves PCR i 64.143 
tests d'antígens, dels quals un 
10,18% han donat positiu.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 3/11 al 9/11)

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

4 TEMA DEL DIA | SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
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Sant Esteve es planta: sense “gestió 
responsable” no hi ha Mont-rebei
L’alcalde Jordi Navarra alerta que la situació al congost ja és 
“insostenible” i que el municipi no pot assumir sol les obres
L’esllavissada que es va 
produir dijous al camí del 
congost de Mont-rebei, al 
Pallars Jussà, ha acabat amb 
la “paciència” de l’alcalde 
de Sant Esteve de la Sarga, 
Jordi Navarra, que ahir va 
qualificar “d’insostenible” 
la situació. Aquesta última 
esllavissada ha danyat 
greument el camí, ja que els 
blocs de pedra que es van 
desprendre eren de grans 
dimensions. 

Sant Esteve de la Sarga
acn/redacció
El despreniment va obligar a tan-
car totes les vies que hi accedei-
xen i el primer edil va afirmar que 
fins que no se’n faci una “gestió 
responsable”, no es reobrirà. Na-
varra va explicar que tot plegat ja 
no depèn només de la neteja de 
l’esllavissada i la reparació del ca-
mí, per acabar demanant que es 
reguli l’aforament. Així, considera 
que l’espai està “molt mal gesti-
onat” i que al promocionar-se “a 
tot arreu” registra uns 200.000 vi-
sitants a l’any, un volum de gent 
que amb els mitjans actuals no es 
pot assumir.

sábado 14 de noviembre de 2020 | coMarquES 17

FoTo: a.r./ un agent rural a la zona on es va produir l’esllavissada

Les obres de condicionament de 
la carretera de Solsona al coll de 
Jou (LV- 4241) que executa la Di-
putació obliguen a tancar el vial 
en un tram de poc menys de dos 

quilòmetres a partir de dilluns, 
fins al dia 27. La carretera es tan-
carà al trànsit rodat en ambdós 
sentits de circulació, entre els 
punts 0+700 i 2+580.

Els habitants de Tremp compro-
mesos amb el reciclatge obtin-
dran des d’ahir recompenses ca-
da vegada que reciclin les seves 
llaunes i ampolles de plàstic de 

begudes. Això és possible gràci-
es a l’aposta de l’Ajuntament per 
Reciclos, el primer Sistema de 
Devolució i Recompensa (SDR) 
de reciclatge a l’Estat.

Solsona tanca al trànsit la 
carretera LV-4241 per obres

Tremp se suma al ‘Reciclos’ i es 
referma en la ‘causa’ sostenible

FoTo: aj. Solsona/ Les millores les executa la Diputació de Lleida FoTo: aj. Tremp/ Es recompensarà aquells que reciclin llaunes 

El municipi de Sant Esteve de 
la Sarga, amb 124 habitants i uns 
200.000 euros de pressupost, no 
pot assumir sol les obres de re-
paració del camí de Mont-Rebei 

ni la seva gestió, tal com va dir 
l’alcalde. Cal tenir en compte que 
aquesta esllavissada, la tercera en 
poc temps, ha danyat greument 
el camí, tenint en compte que els 

Cau una roca al pont d’Arboló
Una roca de grans dimensions va caure ahir al camí històric 
senyalitzat entre Baro i pont d’Arboló. La roca va destruir un tram, 
impedint el pas i ara es troba precintat. /FoTo: P. Natural alt Pirineu

blocs de pedra despresos eren de 
grans dimensions.

SaNEJaMENT

En aquesta ocasió no es tracta 
únicament de retirar les roques, 
sinó també de refer part del ca-
mí danyat i sanejar la muntanya. 
L’esllavissada d’aquest dijous va 
afectar greument el camí, just al 
límit entre la comarca de la No-
guera i el Pallars Jussà. Els Agents 
Rurals han tancat tots els acces-

sos al congost de Mont-rebei 
(Sant Esteve de la Sarga, Àger i 
Montfalcó).

Per la seva banda, la Funda-
ció Catalunya-la Pedrera, que 
gestiona i protegeix el Congost 
de Mont-rebei, va recordar ahir, 
davant d’aquesta nova esllavissa-
da, que la titularitat és municipal 
però que “estem en contacte i 
disposats a col·laborar”. Des de la 
Fundació asseguren que “tenen 
tot el nostre suport”.

Volen que el 
tram de l’Alt 
Noguera sigui 
reconegut com 
a ‘Riu Salvatge’
L’Alt Noguera és un tram d’uns 30 
quilòmetres de la Noguera Palla-
resa que transcorre entre la Val 
d’Aran i el Pallars Sobirà. El Parc 
Natural de l’Alt Pirineu vol acon-
seguir la certificació Wild River 
(Riu Salvatge), una etiqueta de 
qualitat que defineix els rius amb 
molt bon estat de conservació i 
poques alteracions en el seu re-
corregut. Per aconseguir aquest 
certificat, s’haurà de fer d’acord 
amb el Conselh Generau d’Aran i 
l’Ajuntament de Naut Aran, donat 
que un tram d’aquest riu trans-
corre per la Val d’Aran.
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El Sobirà és la comarca 
on més alumnes estudien 
fora del seu municipi
Segons l’Idescat, les Garrigues lidera 
el rànquing en els post-obligatoris
El Pallars Sobirà és la 
comarca de la demarcació 
de Lleida amb un 
percentatge més gran 
d’alumnes d’ensenyament 
obligatori que no estudien 
al seu municipi de 
residència.  

Lleida
REDACCIÓ
Així ho evidencia una estadísti-
ca de mobilitat de l’IDESCAT, en 
la qual es mostra com el Pallars 
Sobirà té un 38,9% d’alumnes 
d’ensenyament obligatori que no 
estudien al seu municipi de re-
sidència. Al Sobirà el segueix les 
Garrigues, amb un 29,9% i l’Aran 
amb un 27,5%. Així mateix, s’ob-
serva com aquests percentat-
ges augmenten quan es tracta 
dels alumnes que cursen estu-
dis post-obligatoris. En aquest 
cas, les Garrigues encapçala el 
rànquig de Lleida amb un 84,4% 
d’alumnes, seguida del Sobirà 
amb un 77,8% i de l’Alta Ribagor-

FOTO: ACN/ Imatge d’arxiu d’una escola de Tírvia, al Pallars Sobirà

ça amb un 75,0%. 
Per contra, la comarca amb el 

percentatge menor d’estudiants 
que estudien fora és el Segrià 
amb un 12,5%, seguida de l’Urgell 
amb un 13%, referent als alum-
nes de cursos obligatoris. Pel que 
fa als post-obligatoris, el Segrià 
es manté com a comarca amb el 
percentatge menor però a l’Ur-

gell augmenta fins a arribar a un 
59,7%, superant l’Alt Urgell, el Pa-
llars Jussà, la Segarra i el Solsonès. 

En termes generals, dels 
808.110 alumnes d’ensenya-
ments obligatoris del curs 2019 
- 2020, un 12,2% es desplacen a 
un altre municipi de Catalunya 
per estudiar i un 87,8% estudien 
al municipi on resideixen.

El secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Isidre Gavín, junta-
ment amb el delegat del Govern 
a Lleida, Ramon Farré, va pre-
sentar ahir divendres a alcaldes 
de la Segarra, l’Urgell i la No-
guera, l’estudi, que està en fase 
avançada de redacció, de la ruta 
cicloturística de la vall del Sió. 

Aquesta actuació consis-
teix en la configuració d’un nou 
itinerari per a bicicletes i via-
nants que posi en valor el terri-
tori de la vall d’aquest riu, d’uns 
70 quilòmetres de longitud, que 
abasta una quinzena de munici-
pis d’aquestes comarques. D’al-
tra banda, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat també 
està treballant a les comarques 
lleidatanes en la ruta dels Llacs, 

que va de Lleida a la Pobla de 
Segur.

Aquesta nova ruta de la vall 
del Sió contribuirà, a la vegada, 
a conformar una xarxa de rutes 
cicloturístiques a Catalunya, mit-
jançant la seva connexió amb la 
ruta Intercatalunya, de Lleida a 
Girona, actualment en desen-
volupament, i ja en servei en el 
tram Lleida- Cervera.

La ruta cicloturística de la 
Vall del Sió discorrerà per 
una quinzena de municipis

Formen part 
de la Noguera, 

l’Urgell i la 
Segarra

La Comissió territorial d’Urba-
nisme de Lleida va emetre ahir 
un informe favorable dins del 
tràmit ambiental de l’avanç de 
la modificació de les normes ur-
banístiques de Torrefarrera (Se-
grià) que té per objectiu ordenar 
els accessos al cementiri i cons-
truir una sala de vetlla. L’Ajun-
tament proposa traslladar els 
espais lliures situats actualment 
a tocar de la plaça de l’Hort del 
Capellà a un emplaçament entre 
el poble i el cementiri, redistri-
buint-los per poder crear un nou 
accés a l’equipament funerari. 
En concret, es proposa un vial 
de 9 metres d’ample paral·lel al 
camí del Rosselló que incorpori 
un carril bici i una franja d’espais 

verds contínua, que connecti el 
camí amb el cementiri. També 
s’adequarà una zona d’aparca-
ment. D’altra banda, es concreta 
la ubicació d’una sala de vetlla, 
que es construirà donant conti-
nuïtat a la tanca existent, on es 
recolzen els nínxols de la part 
més antiga del cementiri. Tin-
drà una única planta, garantint 
la integració paisatgística amb 
l’entorn. L’informe emès per la 
Comissió d’Urbanisme fa una 
valoració positiva de la iniciativa 
i afegeix només algunes consi-
deracions tècniques que caldrà 
considerar durant la tramitació 
d’aquesta modificació de les 
normes subsidiàries de planeja-
ment de Torrefarrera.

Urbanisme avala reordenar 
els accessos al cementiri 
del municipi de Torrefarrera

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 | COMARQUES 19

FOTO: N. Castells/ Correspon a una àrea de descans, al tram d’Aragó

Brutícia i incivisme a l’N-230
Aquesta és la imatge que es pot veure a la carretera N-230, al punt 
quilomètric número 146, al tram d’Aragó. És una àrea de descans, 
on denuncien l’incivisme d’alguns usuaris.

Liciten el nou 
sistema de 
biomassa de 
l’Espitau Val 
d’Aran, a Vielha
El 10 de novembre es va publicar 
la licitació de les obres d’instal-
lació tèrmica per a l’Espitau Val 
d’Aran per 543.000 euros. Aques-
ta acció s’emmarca en les accions 
del projecte FOREST4LOCAL del 
programa FEDER, impulsades a 
la Val d’Aran per la Diputació en 
col·laboració amb el Conselh Ge-
nerau d’Aran. El 7 de desembre fi-
nalitza el període de presentació 
d’ofertes. Properament es licitarà 
també el Centre de Logística de 
Biomassa de Les. Aquestes du-
es infraestructures en funciona-
ment permetran generar un sis-
tema d’economia circular en base 
als abundants recursos forestals. 

ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL POR AMORTIZACIÓN
DE ACCIONES PROPIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Lay de So-
ciedades de Capital, se hace público que la Junta General Extraordinaria de accionistas 
de la sociedad mercantil Construcciones Filloy, S.A., con domicilio social en Vielha (Llei-
da), Plaza Pas d’Arro, nº 1, provista del C.I.F. A-25019712, celebrada el 30 de octubre de 
2.020, con representación del 100’00 % de las acciones con derecho a voto, adoptó por 
unanimidad de conformidad con al Ley y los Estatutos, el acuerdo de porceder a la reduc-
ción de capital por amortización de sus propias acciones. En lo referentes a la reducción 
de capital para amortizar acciones propias, se acordó reducir capital en la cifra 31.080’00 
euros, mediante la amortización de 48 acciones propioas (184 a 222 y 476 a 484 todos 
ellos inclusive) de valor nominal por acción de 647’50 euros cada una, que poseía la so-
ciedad en autocartera, las cuales habían sido previamente adquiridas por la sociedad en 
virtud de scritura de compraventa de acciones de fecha 14 de mayo de 2.000 en escritura 
autorizada por el notario doña Amalia Lucena López, con número de su protocolo 604. 
Como consecuencia de la reducción de capital, se procederá a dar una nueva redacción al 
artículo 6º de los Estatutos Sociales, quedando el capital social establecido en 422.170’00 
euros y representado por 652 acciones, de 647’50 euros de valor nominal cada una de 
ellas. Asimismo, también se acordó la enumeración de acciones y asignación a los accio-
nistas para que sean correlativas. La reducción no entraña devolución de aportaciones por 
ser la propia sociedad la titular de las acciones amortizadas. Por tanto, la finalidad de la 
mencionada reducción será la amortización de tales acciones propias. Todo lo anterior se 
hace público a los efectos de que los acreedores de la Sociedad puedan formular su de-
recho de oposición a la citada reducción de capital en el plazo de un mes, en los términos 
previstos en los artículos 334 y 336 de la Ley de Sociedades de Capital. Este anuncio se 
publica también en la página web de la sociedad. Vielha (Lleida), a dos de noviembre de 
dos mil veinte. Doña Ana María Filloy Míguez. Secretario del Consejo de Administración.
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