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La regió sanitaria de l'Alt Pirineu i Aran s'ha convertit en la primera zona catalana on la transmissió del virus 
per infectat ha baixat de 1'1, mentre que a la de Lleida també descendeix i ja és d'l,07. Que aquest índex sigui 
menor d'u és un dels objectius que s'ha fixat el Govern. A més, a tot Catalunya hi ha una millora generalitzada: 

CORONA VIRUS SANITAT 

La transmissió per infedat baixa d'l 
al Pirineu i al pla hi esta molt a prop 
L'hospital Arnau ha donat cinc altes al dia d'hospitalitzats durant l'últim mes i mig 

M. MARQU~S 1 X. R. L DADES DE LA COVID-19 
1 LLEIDA 1 La situació epidemia- ;=::::==================================================================~ 
logica de la Covid-19 tant a 
Lleida com a Catalunya ha ex
perimentat una certa millora, 
ja que, després de més de dos 
setmanes de restriccions, els 
indicadors estan comen~ant a 
baixar. 1 és que l'Rt, la velocitat 
de reproducció de la malaltia i 
el primer índex que cal frenar, 
ja ha baixat de 1'1 a la regió sa- · 
nitaria de l'Alt Pirineu i Aran 
(és la primera on passa), amb 
0,86, perla qual cosa cada in
fectat encomana menys d'una 
altra persona, i a la de Lleida 
ja és d'1,07. 

Juntament amb el Camp 
de Tarragona, la província de 
Lleida és la que té aquest indi
cador més baix, mentre que a 
Catalunya és d'1,12. L'objectiu 
del Govern és que baixi de 1'1. 
"De moment, sembla que anem 
bé", va assenyalar el director 
de la Unitat de Seguiment de 
la Covid-19 a Catalunya, Jaco
bo Mendioroz. No obstant, tant 
ell com la consellera de Salut, 
Alba Vergés, van alertar que 
la desacceleració "és lluny de 
l'objectiu". 

Respecte al risc de rebrot, la 
demarcació lleidatana és també 
la que té els millors números, 
encara que continuen sent molt 
alts. Al pla ha baixat 34 punts, 
fins als 640, i al Pirineu ha dis
minult en 86, fins als 410. Coma 
detall, l'Alta Ribagon;a és !'úni
ca comarca catalana amb un risc 
baix, amb 29 punts (vegeu el 
desglossament). 

A Catalunya, la mitjana és de 
835 punts. Malgrat que la trans
missió del virus i el risc de re
brot baixen, encara acudeixen 
als hospitals malalts que es van 
encomanar fa di es. 

En aquest sentit, !'hospital 
Arnau de Vilanova preveu obrir 
ben aviat una tercera planta per 
a malalts de Covid, segons van 
afirmar fonts sindicals, m entre 
que des de la direcció van asse
nyalar que "esta preparada per 
quan sigui necessari". 

A la regió sanitaria de Llei
da hi ha 146 hospitalitzats, deis 
quals 53 e stan a les dos plan
tes de l'Arnau i 14 a l'UCI, 31 
en una planta del Santa Maria 
i S a l'UCI, i 43 a les clíniques 
privades. 

lmportants els crítics 
Salut veu "molt important" 

que no augmentin els ingressats 
crítics per poder mantenir l'acti
vitat assistencial no-Covid. De 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR 
1 1 

INGRESSOS HOSPITALARIS 
·1 1 

DEFUNCIONS 

433 1.266 119 13 

967 74 10 

8 
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09/10-15/10 16/10-22/10 23/10-29/10 09/10-15/10 16/10·22/10 23/10-29110 09/10-15/10 16/10-22/10 23/10-29/10 

DATA RISC DE REBROT RT• INCIDtNCIA 
% PCR!TA POSITIVES INGRESSOS A l'UCI ACUMULADA EN 14 DIES 

,. . . ,. . .. . 
23/1 G-29/1 o 640 410 1,07 0,86 641,41 515,72 12,28 9,05 34 1 

16/1 D-22/1 o 692 818 1,27 1,86 572.82 445.40 12,22 8,71 12 

09/10-15/1 o 555 349 1.49 1,15 391,62 316.46 11.40 8,85 5 o 
(")laxa de reproducció efectiva del virus Font Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS 1 .595 CASOS 270.2 9 CASOS 1.240.697 CASOS 46.723.235 
MORTS 382 MORTS 14.140 MORTS 36.257 MORTS 1.203.494 

Personal sanitari, ah ir a la recepció·de l'hotel Nastasi. 

fet, les mateixes fonts sindicals 
van assenyalar que l'objectiu és 
fer més cirurgia sense ingrés per 
poder disposar de més llits. Al 
Pirineu hi ha 20 ingressats, sis 
deis quals es troben a !'hospital 
de Tremp. 

D 'altra banda, el nombre 
d'altes hospitalaries per Covid 
a Lleida és de gairebé S al día. 

En concret, !'hospital Arnau ha 
donat 222 altes des del14 de se
tembre, 120 de les quals des que 
la situació va empitjorar el14 
d'octubre. En canvi, en l'últim 
mes i mig han mort 42 persones 
al pla, 20 en !'última quinzena. 
Precisament, el departament 
de Salut va registrar ahir tres 
morts més a Ponent, deis quals 

un tenia entre 60 i 69 anys i els 
altres dos, més de 70. 

Així mateix, la província va 
sumar ahir 156 casos més de 
Covid, deis quals 144 corres
ponen al pla, que acumula un 
total de 16.752, i 12 al Pirineu, 
amb 1.843. En !'última setma
na s'han fet 11.777 proves i 
1'11,78% ha donat positiu. 

l:'Aita Ribagor~a, 
la de menor risc 
i la segueixen 
3 delleida 
• L'Alta Ribagor~a tor
na a ser l'única comarca 
de tot Catalunya amb un 
risc de rebrot baix des
prés que aquest indicador 
es disparés fa uns dies al 
detectar-s'hi 8 positius. 
Així, segons les dades de 
Salut, la setmana del16 al 
22 d'octubre constava un 
índex de 543, mentre que 
entre el día 23 i dijous va 
passar a ser de només 29. 

Després de l'Alta Riba
gor~a, el Pallars Jussa, la 
Val d'Aran i el Pla d'Urgell 
tenen els altres tres índexs 
més baixos de Catalunya, 
amb taxes de 146, 190 i 
402, respectivament. 

Per la seua part, el Pa
llars Sobira continua sent 
la comarca amb més risc 
de rebrot de Lleida, enca
ra que aquest indicador ha 
disminui:t de 1.464 (del16 
al22 d'octubre) a 957 (del 
passat dia 23 a dijous). De 
fet, durant aquest mateix 
període el risc s'ha reduil 
en totes les comarques de 
Lleida tret de la Noguera 
(ha passat de 657 a 822) 
i de la Segarra (de 887 a 
931). 

Salut prepara 
el Nastasi per 
acollir pacients 
• El departament de Sa
lut preparava ahir !'hotel 
Nastasi perque pugui tor
nar a acollir pacients que 
estan passant el final de la 
Covid i que no és necessa
ri que romanguin als hos
pitals Arnau de Vilanova 
i Santa Maria. 

Salut ja va recórrer, 
en aquest sentit, a aquest 
equipament durant la pri
mera i la segona onades 
que ha patit Lleida per
que els hospitals puguin 
disposar de més llits per a 
malalts més greus. L'hotel 
va tancar ellO de setem
bre després d'haver acollit 
89 persc;mes des de 1'1 de 
julio l. 

rcolomina
Resaltado



1 14 1 COMARQUES 

ENERGIES RENOVABLES 

T~emp preveu una moratOria 
diun any per a plantes solars 
Planteja canviar el POUM per regular en quines zones es poden 
instal·lar H Davant d'una "allau de peticions" per desplegar-les 

X. RODRfGUEZ 
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II REMP 1 Tremp preveu aplicar 
una moratoria d'un any a la 
instaHació de plantes solars. 
El pie de l'ajuntament sotme
tra a aprovació dema l'inici 
deis tramits per modificar el 
pla d'ordenació urbanística 
municipal (POUM) que hau
ra de determinar on es poden 
instaHar les plantes, quina 
superfície poden tenir i quina 
distancia hi ha d'haver entre 
elles. L'alcaldessa, Pilar Ca
ses, va explicar ahir que "si 
no posem una mica d'ordre, 
ens ompliran el municipi i el 
Pallars de plaques", i va recor
dar que han tingut una "allau 
de peticions" per desplegar-les. 
Cases va apuntar queja s'han 
presentat dos avantprojectes 
(un deis quals d'onze hectarees 
a Suterranya) i el consistori ha 
informat la Generalitat "que a 
nivell urbanístic es poden dur 
a terme". Per aixo, han consul
tat si aquestes dos iniciatives 
poden continuar tramitant-se 
amb la moratoria. La primera 
edil va assenyalar que a la zona 
de Suterranya es projecten tres 
plantes solars que sumen unes 
cinquanta hectarees. 

Una vintena de petits fanals van quedar trencats. 

Tarrega denuncia 
vandalisme a Sant Eloi 
per valor de 4.000 euros 
REDACCIÓ 

lmatge d'arxiu d'una vista del centre urba de Tremp. 

1 TARREGA 1 L'ajuntament de 
Tarrega va denunciar ahir 
davant deis Mossos d'Esqua
dra danys al mobiliari urba 
del pare de Sant Eloi per 
valor de 4.000 euros. Les 
destrosses es van registrar 
durant el cap de setmana a 
l'emblematica zona verda 
de la capital de l'Urgell. En 
concret, van apareixer arran
cats i tombats una vintena 
de fanals de petita mida que 
serveixen per senyalitzar 
recorreguts per caminar pel 
pare i fer esport. 

de mobilitat del confinament 
nocturn perla Covid-19. El 
consistori ha expressat el seu 
rebuig davant d'aquests actes 
vandalics, que d'altra ban
da també suposen una des- -
pesa afegida pera les arques 
municipals. L'ajuntament cedira un pis per 

a treballadors de l'hospital 

S'ha de recordar que un pro
motor busca 700 hectarees per 
a grans centrals al Jussa, men
tre que alcaldes i la plataforma 
Salvem lo Pallars s'oposen a 
aquests macroprojectes (vegeu 
SEGRE de divendres). 

• Al ple de l'ajuntament de 
Tremp, que tindra lloc de
ma, també es debatra un 
conveni de coHaboració 
amb Gestió de Serveis Sani
taris (GSS) per cedir un pis 
perque el puguin utilitzar 
els treballadors de !'Hospi
tal del Pallars. 

L'alcaldessa, Pilar Cases, 
va explicar que aquest acord 
entre el consistori i GSS és 
perque "es dóna la situació 
que vénen professionals a 

COL-LECTIVITAT DE REGANTS N.1 
DELS CANALS D'URGELL 

E DICTE 
En Josep Maria Masagué Guillaumet, president de la Col·lectivitat de Regants 
Núm. 1 deis Canals d'Urgell. 

FA SABER 
Es convoca tots els partícips de la Col·lectivitat. tant Regants com titulars 
d'altres aprofitament diferents del reg, a la respectiva Junta General Ordinaria 
que es dura a terme a la Sala de I'Ateneu de Montgai (Lieida), el dia 22 de 
Novembre de 2020 a les 10:30 hores en primera convocatoria i en segona a les 
11:00 hores, si no assisteix la majoria absoluta de vots de la Col·lectivitat pera 
fer·ho en primera, d'acord amb el següent ordre del dia. 

ORDRE DEL DIA 
1r.- Nomenament d'interventors pera l'aprovació de l'acta de la sessió. 
2n.- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la Junta General anterior. 
3r.- Examen i aprovació de l'esborrany de la Memoria del1 r. Semestre de 2020. 
4r.- Examen i aprovació del pressuposts d'ingressos i despeses de l'any 2021. 
Se.- Elecció de president de la Col·lectivitat. 
6e.- E lec ció de vocals titulars i suplents que han de reempla~ar en la Junta 
Rectora (demarcacions de La Sentiu, Camarasa, Camarasa Nou Reg, Pradell, 
Montgai i Preixens) i Jurat de Regs als que cessen en el seu carrec. 
?e.- Delegació de competencies en la Junta Rectora de la Col·lectivitat per als 
suposit que no es puguin realitzar les Assemblees previstes en les Ordenances. 
Be.-Temes de gerencia. 
9e.- Torn obert de paraules. 

El president de la Col·lectivitat 
Josep Ma. Masagué Guillaumet 
Montgai, 13 d'Octubre de 2020 

!'hospital i aquests no tro
ben allotjament". 

Per aquesta raó, l'ajun
tament cedira aquest ha
bitatge, situat a l'avinguda 
d'Espanya a peu de la tra
vessia de la carretera C-13 
i a prop del centre sanitari, 
per atreure professionals sa
nitaris a !'hospital de la ca
pital del Pallars Jussa. Així 
mateix, Cases va assenyalar 
que aquest pis disposa de 
fins a tres habitacions. 

A AJUNTAMENT DE y TORNABOUS 

Perla seua part, la Po licia 
Local també investiga els 
fets per poder-ne determinar 
l'autoria. A més, en cas que 
els desperfectes s'haguessin 
produit en horari nocturn, 
els seus autors també hauri
en vulnerat les restriccions 

Anunci d' aprovadó inicial de la modificació puntual del POUM núm. 1. 

El Pie municipal, en sessió de 30 de setembre de 2020, va oprovor iniciolment lo modificoció 
puntual del Plo d'Ordenoció Urbanístico Municipal, número l, que afecto o: 
· Normativo urbanístico. 

De conformitot omb els orticles 85 i 86 bis del Text refós de lo llei d'urbonisme, oprovot pel Decret 
legislotiul/2010, de 3 d'ogost, l'expedient se sohnet o informoció público pel termini d'un mes, 
o comptor des del dio següent al de lo dorrero publicoció deis edictes d' oquest ocord, al BOP de 
lleido, en un diori de premso periodico i touler eleci!Onic, pagino web de 1' Ajuntoment (tornobous.· 
cot) . 

Duront dit termini podra ser exominot 1' expedient per quolsevol interessot, en les dependimcies 
municipols, perque es formulin les ol-legocions que s' estimin pertinents duront l'horori d' oficina. 
Així moteix, estora o lo disposició deis interessots o lo Seu electronico d' oquest Ajuntoment. 

Queden suspeses lo tromitoció de l'otorgoment de !licencies urbonístiques, excepte pel que fa o lo 
primero ocupoció, construcció de murs i tanques i col·lococió de cortells i retols o vio público. 
Atenent el que disposo 1' ortide 1 02.4 del RlU, de 1' oplicoció de 1' anterior ocord quedaron excepcicr 
nades les sol·licituds per o trebolls de monteniment i reformes o reporocions que no ofectin lo 
superficie o volum construil, oixí com oquelles de reformo que ofectin oquesls porametres, nous 
usos, o indús obres noves, sempre que siguin fonomentodes en el plonejoment encaro vigent i que 
siguin compatibles omb les determinocions del plonejoment modifico! iniciolment oprovot i que no 
posin en risc 1' oplicoció del nou plonejoment modifico! uno vegodo oprovot definitivoment. 

Simultilnioment al trilmit d' exposició público se sol·licitoril informe ols orgonismes ofectols o roó de 
llurs competencies sectoriols. 

Tornobous, 27 d' octubre de 2020. 
r alcalde, David Viloró Gordillo 

Recentment, també va 

RECUPERACIÓ 

Operaris de 
l'ajuntament repararan 
els danys en 
els propers dies 

apareixer trencat un banc 
de formigó al pare. Operaris 
deis Serveis Municipals pro
cediran a reparar els danys 
en els propers dies, segons el 
consistori. 

bit de la segona subhasta 
online de vaques 
1 BELLESTAR 1 Fins a 45 postors 
van participar en la segona 
edició de la subhasta on
Iine orgimitzada per la Fe
deració de la Vaca Bruna 
deis Pirineus a través de la 
plataforma de missatgeria 
WhatsApp. Deis 23 animals 
que es van subhastar se'n van 
vendre 12, set vedells i cinc 
vaques. L'exit de la iniciati
va va confirmar que aquesta 
fórmula seguira a partir d'ara 
i acompanyara la subhasta 
presencial. 

Naut Aran instal·la vuit 
punts de ciurega eledrica 
1 NAUT ARAN 1 Naut Aran ha ins
tal·lat vuit punts de recarre
ga electrica de vehicles. Cinc 
dels quals són de carrega ra
pida a Salardú, Gessa, Arti
es, Garos i Baqueira i 3 més 
de carrega semirapida aBa
gergue, Tredos i Unha. Iber
drola pagara al consistori el 
30% de la facturació anual. 
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