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conseqüències del covid-19

Pugen fins a 57
els confinats a
la residència
de Tremp
El nombre de casos positius de
Covid-19 a la residència de la
fundació Filella-Sant Hospital
de Tremp ha pujat a 57, segons
les dades facilitades pel Departament de Salut.
D'aquests, 49 casos són residents, mentre que 8 són treballadors del centre. A la residència hi ha un total de 143
residents i 70 treballadors. Els
ancians que han donat positiu
són asimptomàtics i el cribratge massiu es va fer arran que
divendres es va detectar un
treballador del centre que havia donat positiu. Així mateix,
també hi ha un treballador aïllat per un contracte estret.

Ponent té només
58 grups escolars
confinats i una
escola tancada
Els grups escolars confinats a
les comarques de Ponent continuen en descens. Ahir eren
només 58 els grups en quarantena, la qual cosa representava
1.272 persones (1.196 alumnes i 76 professionals) confinades. Fins ara han donat positiu
1.017 alumnes i 115 professionals. Pel que fa als centres tancats, a Catalunya només n'hi ha
dos, un dels quals és l'escola
de Salàs de Pallars-ZER Pallars
Jussà, ja que l'escola bressol de
Llívia ja ha pogut rependre les
classes.

Dos denúncies de
la Urbana de Lleida
per incomplir el toc
de queda nocturn
La Guàrdia Urbana de Lleida
va denunciar dos grups de persones el cap de setmana per
incomplir el confinament nocturn. La primera es va produir
a les 00.05 hores de dissabte,
quan els agents van ser requerits per una baralla entre joves
als Magraners. En arribar-hi,
van trobar sis joves i cap d'ells
va voler presentar denúncia,
però la Guàrdia Urbana els va
sancionar per incomplir el confinament nocturn. A l'endemà,
la Urbana va trobar quatre persones a les 00.35 hores al carrer Vallcalent de Lleida i les va
denunciar pel mateix motiu.

Situació a 22/11/2020

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Pacients ingressats actualment
Lleida

Casos confirmats acumulats

Pirineu i Aran

80
19
Seguiment epidemiològic
Període

Confirmats per
PCR
Lleida Pirineu

Risc de rebrot

Defuncions

Lleida

Pirineu i Aran

Lleida

Pirineu i Aran

Lleida

Pirineu i Aran

19.892

2.555

328

441

384

52

Taxa de confirmats
per PCR

Incidència
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt

PCR/TA positives

Lleida Pirineu

Lleida Pirineu

Ingressos

Defuncions

Lleida

Pirineu

Lleida

Pirineu

Lleida

Pirineu

13/11/20 - 19/11/20

671

182

183,38

266,65

471,97

603,63

328

441

0,74

0,83

7,50%

9,33%

93

24

4

3

6/11/20 - 12/11/20

1.056

230

288,59

336,98

620,09

631,46

531

742

0,89

1,24

11,34%

9,26%

103

29

23

1

30/10/20 -5/11/20

1.213

201

331,50

294,49

682,68

567,00

692

610

1,05

1,20

11,08%

9,01%

118

20

15

4

1/3/20 - 22/11/20

19.163

2.379

5.237,05

3.485,51

11,88%

7,63%

384

52

(*) Índex de creixement potencial

Lleida Pirineu Lleida Pirineu

Font: Departament de Salut

La demarcació registra 129
positius més, però el risc de
rebrot continua en descens
L'Alt Pirineu i Aran és la regió amb més perill de
nous brots, però millora en velocitat de contagi
La demarcació de Lleida
suma 128 nous positius (82
a la plana i 46 al Pirineu),
però cap altra mort. L'Alt
Pirineu i Aran té el pitjor
risc de contagi de les nou
regions sanitàries catalanes
(la plana de Lleida la quarta
pitjor) i la tercera pitjor
velocitat de contagi (la
plana, en canvi, és la tercera
millor).
Lleida
ACN/redacció
A la regió sanitària de Lleida hi ha
acumulats 19.163 casos confirmats per PCR o antígens, 82 més.
Són 19.892 si es tenen en compte totes les proves (82 més). Un
total de 384 persones han mort
per coronavirus des de l'inici de
la pandèmia, cap més que fa 24
hores.
Pel que fa al risc de rebrot, baixa 21 punts en les últimes hores
i se situa en 328. La velocitat de
propagació baixa dues centèsimes fins al 0,74, mentre que la
setmana anterior era de 0,89.
La taxa de confirmats per PCR/
TA està en 183 per cada 100.000
habitants i la incidència a 14 dies
és de 471. Actualment, hi ha 80
pacients ingressats (+1).
La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.379 casos
confirmats per PCR o TA, 46 més,
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tants (336 la setmana anterior).
La incidència acumulada a 14 dies està en 604. A la regió hi ha 19
pacients ingressats (-2).
Per comarques, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà són la segona
comarca catalana amb el risc de
rebrot i la velocitat de contagi
més alts, respectivament. En les
darreres hores han empitjorat
l'Urgell, el Pla d'Urgell i l'Alta Ribagorça i ha millorat la resta.
Dades de Catalunya

Font: Departament de Salut

i 2.555 sumant totes les proves
(46 més). Un total de 52 persones
han mort des de l'inici de la pandèmia, cap més que en l'anterior
balanç. El risc de rebrot baixa 65

punts i se situa en 441.
En paral·lel, l'Rt baixa nou centèsimes fins a 0,83, mentre que la
taxa de confirmats per PCR és de
267 casos per cada 100.000 habi-

El risc de rebrot continua a la
baixa a Catalunya, retrocedeix 20
punts en les últimes 24 hores i se
situa en els 293, segons l'última
actualització del Departament
de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, puja una centèsima fins
a 0,78, mentre que la incidència
a 14 dies cau a 400,50 (diumenge
era de 430,83). En paral·lel, s'han
declarat 744 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens
(TA), fins als 300.466 des de l'inici de la pandèmia (331.412 casos
amb totes les proves). El 7,22%
de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha
informat de 51 noves morts, amb
un total de 15.542.
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Els ecologistes exigeixen
que s’aparti l’investigat
per la mort de ‘Cachou’
Li imputen delictes contra la fauna,
prevaricació i revelació de secrets
Vielha
ACN/REDACCIÓ
Les entitats ecologistes, Ipcena i
Fapas, personades com acusació
particular en el cas de la mort de
l’os Cachou demanen al govern
aranès, que aparti al funcionari
de Medi Ambient del Conselh Generau, detingut la setmana passada per estar-hi suposadament
relacionat. Els ecologistes han demanat per carta a la síndica, Maria Vergés, i al conseller de Territori, Paisatge i Gestió ambiental,
Francés Bruna, que l’apartin del
seu lloc de feina, almenys mentre
no s’aclareixin els fets de la mort
de Cachou que investiga el jutjat
de Vielha. A l’agent se l’acusa de
delictes contra la fauna, de revelació de secrets i de prevaricació.
L’animal es va trobar sense
vida el 9 d’abril, una mort que
oficialment es va associar a una
baralla amb un altre os. La jutgessa va decretar el secret d’actuacions del cas al maig. Entitats
ecologistes van considerar poc
creïbles les causes oficials de la
mort d’aquest plantígrad i van
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Crespín detalla el pressupost
de l’Estat a les cooperatives
El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, es va reunir
ahir amb representants de la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) per ex-

FOTO: / Imatge de l’os ‘Cachou’ mort el 9 d’abril del 2020

demanar saber el resultat de la
necròpsia perquè sospiten que
hauria pogut ser enverinat. Per la
seva banda també Ecologistes en
Acció va exigir que l’Administració
investigui a fons la mort de l’os
Cachou l’abril d’aquest any.
NOVES REINTRODUCCIONS
Per la seva part, les entitats
ecologistes franceses Ferus i Pays
de l’ours - Adet van emetre ahir
un comunicat en el que dema-

nen la reintroducció de dos nous
ossos al Pirineu per substituir els
dos exemplars que han mort suposadament a mans de persones
enguany.
El més recent és Cachou que
hauria mort enverinat en beure líquid anticongelant i l’altre
plantigrat mort va ser durant el
passat mes de juny a causa d’un
o més trets a la zona francesa de
Ariège, prop de l’estació d’esquí
Guzet-Neige.

Tremp organitza un curs per
ensenyar als comerciants a
dinamitzar els establiments
Aquesta setmana, l’Ajuntament
de Tremp ha organitzat a través
del seu projecte de dinamització comercial del Pallars Jussà
una formació pràctica adreçada
al sector comercial i de serveis
de la comarca. Juntament amb
altres tallers que es duen a terme a través del projecte de dinamització comercial del Pallars
Jussà, liderat per l’Ajuntament
de Tremp, aquesta formació té

EDICTE
Aprovat inicialment per Resolució
d’alcaldia, de data 20 de
novembre de 2020, el Projecte
bàsic i d’execució d’urbanització
d’un solar d’equipament per a
zona de caravaning i lleure a
la Granadella, Les Garrigues,
amb un pressupost d’execució
per contracta de 79.989,11
euros (IVA inclòs), redactat per
l’arquitecta Sra. Carme Casals
Serrana.

Esperen a l’11
de desembre,
quan hi haurà
més mobilitat
d’esquiadors que pot rebre amb
un distanciament físic segur. L’estació preveu obrir durant la primera setmana únicament la zona
de Baqueira i a partir del 21 de
desembre, ja obrirà tots els sectors del domini esquiable si les
condicions ho permeten. A les taquilles de Baqueira Beret només
podran adquirir-se forfets en cas
de no haver superat l’aforament

per objectiu capacitar el sector
comerç i millorar les seves competències en l’àmbit de la comunicació i projecció de marca.
Aquest curs, que ha ofert
Centre d’Estudis 80 de Tremp, va
consistir en dues sessions teòriques, que s’ha desenvolupat a
través del campus virtual, i dues
hores d’assessoraments personalitzats i individuals per a cada
establiment participant.
Ajuntament
de la Granadella

Baqueira Beret inaugurarà la
temporada un cop passat el
proper pont de la Puríssima
L’estació d’esquí de Baqueira
Beret inaugurarà la temporada
2020-2021 després de la Puríssima. En concret, ho farà l’11 de
desembre quan es preveu que ja
estigui permesa la mobilitat durant els caps de setmana per tot el
territori català. L’estació de la Val
d’Aran i les Valls d’Àneu estrenarà temporada obrint inicialment
només la zona de Baqueira, si les
condicions de neu ho permeten,
aplicant les mesures sanitàries
establertes per les autoritats. Així, limitarà el nombre de forfets
que posa a la venda en funció
del pla operatiu, les regulacions
locals, les condicions meteorològiques i l’històric de visites, entre
altres. D’aquesta manera, el complex podrà estimar el nombre

plicar-los les principals línies de
treball i d’inversió que contempla el avantprojecte de Pressupostos Generals de l’Estat 2021
per Lleida.

FOTO: Baqueira / Imatge de la zona esquiable de Baqueira Beret

diari per la qual cosa l’estació recomana la compra anticipada.
En aquest sentit, tindran garantit
l’accés els posseïdors del BaqueiraPASS amb recàrrega de temporada (Tarifa General) i els clients
de venda anticipada de BaqueiraPASS per dies i BaqueiraTICKET

que hagin recarregat prèviament
online. Baqueira Beret posarà a
disposició dels clients a partir del
30 de novembre la recàrrega en
línia dels suports recarregables
perquè puguin assegurar les seves vacances d’hivern en cas de
restriccions d’aforament a pistes.

De conformitat amb el que
estableixen els articles 89 i 119.2
del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme,
s’obre un termini d’informació
pública d’un mes, a partir de
l’endemà de la publicació del
present anunci, perquè els
interessats puguin examinar
l’expedient en les dependències
municipals i puguin formular les
reclamacions i al·legacions que
estimin pertinents.
La Granadella, 20 de novembre
de 2020
L’alcaldessa
Elena Llauradó Pomar

