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més mantenir l'atenció 
i la participació". Així ma
teix, la directora d'un col·legi 
concertat incideix en la ne
cessitat d'"aconseguir que, 
independentment d~ la meto
dologia o el lloc;-els resultats 
responguin als obj~ctius pro
posats" mentre R_ue la d'un 
altre veu més segur que els 
escolars vagin a classe amb el 
seu grup en lloc de quedar-se 
a casa, perquè els grans se
gurament sortirien a la tarda 
a veure els amics sense cap 
control. 

Per la seua part, la presi
denta de la Fapac, Belén Tas
cón, va reiterar que la seua 
entitat sempre ha defensat 
l'opció presencial, perquè la 
telemàtica no garanteix una 
atenció educativa a la diversi
tat d'alumnes, com per exem
ple els que tenen necessitats 
especials o són de famílies 
amb pocs recursos, que no 
tenen connexió a la xarxa o 
viuen en condicions que fan 
summament difícil l'apre
nentatge a casa. Això sí, es 
queixa que "el departament 
no està aplicant prou mesures 
de prevenció als centres, no 
ha reduït ràtios ni ha reforçat 
el professorat ni ha ampliat 
els espais disponibles". "El 
sistema educatiu afronta la 
pandèmia amb els matei
xos recursos que sempre", 
conclou. 

Per la seua part, Educació 
va afirmar ahir que treballa 
perquè els 300.000 ordina
dors promesos per a tercer 
i quart d'ESO, Batxillerat i 
FP arribin "com més aviat 
millor". El conseller Josep 
Bargalló va afirmar que avui 
comencen a distribuir con
nexió wifi per fins a 15.000 
alumnes de Batxillerat i FP. 
També va anunciar mascare
tes transparents per a perso
nes sordes. 

Més afonies en 
docents a l'elevar 
la veu per l'ús de 
les mascaretes 
• Els logopedes han de
tectat més afonies entre 
els docents, perquè ten
deixen a elevar la veu a 
causa de l'ús de mascare
tes. D'altra banda, el col
legi de Freixinet, a Riner, 
va tornar a obrir ahir 
després que un alumne 
donés positiu dijous. Els 
altres 23 estudiants i 3 
professors de l'únic grup 
del centre han donat ne
gatiu. L'alumne contagiat 
no anava al col·legi des 
del22 d'octubre i tornarà 
dilluns. A l'Escola Pia de 
Balaguer hi ha tres grups 
confinats, mentre que a 
l'institut Ciutat de Bala
guer es mantenen amb 
vuit. A l'Institut Almatà 
hi ha tres grups i a tota la 
Noguera són 18 i 456. Al 
Pla d'Urgell i la Segarra hi 
ha deu classes i set a l'Ur
gell, entre d'altres. 

CORONA VIRUS SANITAT 

El77% de municipis tenen 
la velocitat de contagi sota 1 
Lleida, Cervera, la Seu, Tremp i el Pont presenten indicadors baixos 
li Onze localitats més de Lleida registren una taxa superior a 2 

X.R./E.F. 
I LLEIDA I El 77% dels municipis 
de Lleida tenen una velocitat 
de contagi baixa. És el que es 
coneix com a Rt, una taxa que 
indica quantes persones infecta 
cada positiu, i l'objectiu és que 
sigui inferior a 1, ja que això 
significa que contagia menys 
d'una persona. A Lleida, les 
poblacions amb risc alt de re
brot van augmentar en els dies 
anteriors i van passar de 59 a 
106. No obstant, el que fa que 
el risc de rebrot disminueixi és 
que primer descendeixi la velo
citat de reproducció de la Covid, 
un indicador que tant a la regió 
sanitària del pla com a la del Pi
rineu segueix a la baixa (vegeu 
la pàgina 5). 

En aquest sentit, 178 dels 231 
municipis de la demarcació te
nen un ritme de propagació del 
coronavirus inferior a 1, segons 
les dades de la conselleria de 
Salut, que corresponen a diven
dres passat 30 d'octubre. Del 
total, 98 poblacions tenen una 
velocitat de propagació nul·la, 
mentre que en 80 més aquest 
indicador és inferior a 1. Entre 
aquestes últimes destaquen cinc 
capitals de comarca. Es tracta 

del Pont de Suert (0,21), la Seu 
d'Urgell (0,62), Tremp (0,69), 
Cervera (0,88) i Lleida ciutat 
(0,95). 

Així mateix, la velocitat de 
reproducció de la Covid se situa 
entre 1 i 2 en uns altres 42 mu
nicipis lleidatans. Aquest és el 
cas, per exemple, de les Borges 

CAPITALS -oE COMARCA 

A les Borges, Solsona, 
Vielha, Tàrrega, Mollerussa 
i Balaguer l'índex oscil·la 
entre 1,01 i 1,77 punts 

Blanques (1,01), Solsona (1,06), 
Vielha e Mijaran (1,08), Tàrrega 
(1,12), Mollerussa (1,14) i Bala
guer (1,77). 

A més, 11 municipis de Lleida 
tenen una Rt superior a 2. En 
aquest sentit, Vallfogona de Ba
laguer té la velocitat de contagi 
més alta de la demarcació, amb 
un indicador de 3,69, segons les 
dades de Salut. La segueixen 
Bellpuig (3,02) i Linyola (3). 
L'única capital de comarca amb 
una taxa de més de 2 és Sort, 
amb un índex de 2,29. 

SITUACIÓ EN CADA MUNICIPI 

Velocitat de propagació (Rt) als 
municipis de Lleida 
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Per comarques, l'Alta Riba
gorça té la menor Rt de tot Ca
talunya, amb un índex de 0,21. 
La segueixen unes altres tres 
de Lleida: l'Alt Urgell (0,65), 
la Val d'Aran (0,75) i el Pallars 
Jussà (0,8). També tenen índexs 
baixos les Garrigues (0,96) i el 
Segrià (0,98). A la resta de co
marques lleidatanes la situació 
també és bona, ja que si bé te
nen una velocitat de propagació 
superior a 1, aquest indicador 
oscil-la entre els 1,06 punts de 
l'Urgell i els 1,16 del Solsonès. 
No obstant, la Noguera té la 
quarta Rt més alta de tot Cata
lunya, amb un indicador d'1,31 
punts. 

Catalunya, pel bon camí 
En el conjunt de Catalunya, 

la situació també va millorant 
després de setmanes de restric
cions severes. Així, el risc de re
brot va descendir ahir cinquanta 
punts, però continua sent a la 
franja molt alta amb un índex 
de 785. Per la seua banda, se
gons les dades de la Generali
tat l'indicador de la velocitat de 
reproducció de la Covid també 
està a prop de caure per sota 
d'1 i constava una taxa d'1102 . 

Segrià. 9 municipis amb un indica
dor nul. En 4 és de més de 2. A Llei
da ciutat, 0,95 punts. 

Noguera. 19 localitats amb veloci
tat baixa. En 9 se situa entre '1 i 2. 
Vallfogona té I'Rt més alta de Lleida, 
amb 3,69. 

Les Garrigues. 13 dels seus 24 mu
nicipis tenen una taxa de O. 

Urgell. 15 poblacions amb un ritme 
de propagació inferior a 1. 

Pla d'Urgell. 7 municipis amb Rt 
baixa. En 8 més és d'entre 1 i 2. 

Segarra. 19 de les seues 21 locali
tats tenen una velocitat baixa. 

Pallars Ju<ssà. 13 dels 14 pobles 
presenten una Rt de menys d'1 . A la 
Pobla és d'1,24. 

Pallars Sobirà. En 8 poblacions, la 
taxa de reproducció és de O. A Sort 
és de 2,29. 

Alt Urgell. Tots els seus municipis 
tret d'un, Oliana, tenen una veloci
tat de contagis baixa. 

Alta Ribagorça. Vilaller i la Vall de 
Boí, amb Rt nul·la. Al Pont de Suert 
és d_e 0,21 . 

Val d'Aran. 8 de les seues 9 locali
tats, amb velocitat baixa. A Vielha és 
d'1,08. 

Solsonès. 13 dels seus 15 pobles, 
amb Rt baixa. A Pinós i Solsona és 
d'l, 14 i 1,06, respectivament. 

Cerdanya lleidatana. Només Bell
ver té una taxa alta, amb 2,14 punts. 

SEGRE 
Dimecres, 4 de novembre del 2020 

Els sanitaris 
contactes d'un 
positiu han 
de treballar 
Si la PCR és negativa, i 
sindicats ho critiquen 

M. MARQUÈS I ACN 
I LLEIDA I El departament de Sa
lut ha aprovat un nou protocol 
en el qual els professionals dels 
centres sanitaris i sociosanita
ris que siguin contactes estrets 
d'una persona positiva de Co
vid hauran de treballar "amb 
les mesures adequades de pro
tecció" si la PCR i la serològica 
(la prova que detecta si hi ha 
anticossos) són negatives, per 
la qual cosa no hauran de fer 
quarantena de deu dies com sí 
que ho han de fer els contactes 
estrets d'una persona contagia
da. La PCR es repetirà el quart i 
el desè dia si donen negatiu. En 
el cas que la serologia surti posi
tiva, "indica infecció passada i, 
per tant, no hi ha quarantena". 

A més, aquest protocol, del 
passat 30 d'octubre, també as
senyala que els sanitaris que 
hagin estat positius podran 
reincorporar-se al lloc de tre
ball després de deu dies amb 
una PCR negativa o que, mal
grat ser positiva, ho sigui a un 
llindar de cicles elevat, càrrega 
vírica baixa (superior a 30-35 
cicles segons laboratori) "o bé 
de positiu a anticossos IgG per 
una tècnica d'alt rendiment". En 
cas que no se'n disposi, es podrà 
reincorporar al cap de catorze 
dies des de l'inici de símptomes 
sempre que estigui asimptomà-

El tancament de 
bars i restaurants 
es revisarà la 
setmana que ve 
I LLEIDA I El tancament d'establi
ments de restauració a tot Ca
talunya per evitar contagis de 
Covid-19 s'haurà de sotmetre 
a revisió la setmana vinent. 
Aquesta mesura, en vigor des 
del15 d'octubre i que inicial
ment havia de durar dos set
manes, va quedar prorrogada 
quinze dies més el29 d'octubre, 
a través del decret que va dictar 
el tancament perimetral de Ca
talunya i el confinament muni
cipal dels caps de setmana. Ara, 
bars i restaurants només poden 
servir menjar per emportar o a 
domicili fins a les 23.00 hores 
de la nit. Per la seua banda, la 
Federació d'Hostaleria de Llei
da va criticar aquesta restricció, 
va reivindicar l'esforç del sec
tor a l'hora d'adoptar mesures 
de seguretat i va insistir que la 
clausura d 'aquests negocis és 
ineficaç per evitar contagis. 
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I 30 I GUIA 

La Funqació La Caixa aporta 3.000 eu ros 
al programa de beques de I'IREL 
La Fundació La Caixa aportarà 3.000 euros a través d'un 
conveni per continuar amb el programa de beques per als 
alumnes de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de 
Lleida (IREL), que compta amb 288 alumnes matriculats. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dimecres, 4 de novembre del 2020 

Àngel Portet, gerent de l'empresa lleidatana Licors Portet, nou confrare d'honor de la ratafia. 

Un pallarès, confrare d'honor de la ratafia 

El xef Dabiz Muñoz entregarà menjar a 
domicili del seu nou GoXo a Barcelona 
La proposta gastronòmica del xef Dabiz Muñoz va aterrar 
ahir a Barcelona amb un servei de menjar a domicili. Sota 
el nom de GoXO, el nou restaurant ofereix plats d'alta 
cuina elaborats amb productes de temporada. 

La Confraria de la Ratafia de 
Santa Coloma de Farners ha no
menat el pallarès Àngel Portet, 
soci i gerent de l'empresa situ
ada a la Pobla de Segur, Licors 
Portet, Confrare d'Honor de la 

Ratafia 2020. Aquest reconei
xement és un homenatge als 
gairebé 140 anys de vida de la 
fàbrica Licors Portet i també a 
la qualitat de les seues begudes, 
concretament de la Ratafia dels 

Raiers, una de les seues marques 
més conegudes. Aquest nome
nament s'emmarca dins de la 
Fira de la Ratafia de Santa Co
loma prevista del 6 al 8 d'aquest 
mes i que serà virtual. 

Entrega de material de la Fundació Mahou 
San Miguel a través de Creu Roja Bellpuig s'afegeix a la campanya 'Recicla per elles', contra el càncer de mama 

La F~dació Mahou San Miguel ha col·laborat amb el pro
jecte Exit Escolar de Creu Roja a través de la donació de 
351 kg de material escolar. En la recollida han participat 
deu centres de treball de la companyia. 

Bellpuig s'afegeix a la lluita 
contra el càncer de mama amb 
una nova iniciativa solidària. I 
és que tot el vidre que es dipositi 
fins dilluns vinent als conteni-

dors de color rosa situats al Parc 
de Bellpuig es traduirà en una 
donació a la Fundació Sandra 
!barra de Solidaritat Davant el 
Cà;ncer. 

L'objectiu de la campanya 
Recicla vidre per elles busca 
mobilitzar la ciutadania perquè 
recicli, contribuint a la preven
ció d'aquesta malaltia. 

' HOROSCOP 
ARlES 21-111 I 19-IV. 
Expresseu sentiments i opinions i es
brineu qui està d'acord amb vosaltres. 

Una vegada que establiu la posició, serà més fàcil 
prendre millors decisions. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Pareu molta atenció a com reaccionen -
els altres a la informació que compartiu. 

És important no exagerar els fets ni ser víctima 
de l'opinió sobrevalorada. 

BESSONS 21 -VI 20-VI. 
Avalueu les situacions i actueu. És millor 
participar si voleu tenir veu i vot en el 

que succeeix. Feu preguntes desafiadores i doneu 
suport als que comparteixin els vostres valors. 

CÀNCER 21 -VII 22-VII. 
No permeteu que s'intensifiqui un as
sumpte emocional. Al primer senyal de 

problemes, abordeu els temes ràpidament i feu 
suggeriments positius. No cal córrer riscos. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII . 
Feu-vos sentir si no esteu d'acord o si 
us agrada alguna cosa. Provar de com-

plaure tothom no ajuda a arribar a meta. Cui
deu-vos millor. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
No permeteu que un assumpte emoci
onal us impedeixi ocupar-vos de les 

responsabi litats. Mantingueu-vos ocupats: alleu
jareu l'estrès i garantireu la productivitat. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Accelereu el ritme. Poseu fi a les queixes 
i crítiques fent-vos càrrec i ocupeu-vos 

que les coses succeeixin. Compartiu el punt de 
vista amb algú que estimeu. 

ESCORPIÓ 23-X I 21 -Xl. 
Un canvi que farà algú proper serà un 
toc d'atenció. No ignoreu els senyals. 

Feu preguntes, mostreu interès i incloeu qui es
timeu en els vostres pensaments. 

SAGITARI22-XI /21-XII. 
Dediqueu menys temps a ref lexionar 
sobre l'impossible i més a enfocar-vos 

a aconseguir-ho. Passar temps amb algú que us 
doni suport i us encoratgi els atansarà més. 

CAPRICORN 22-XII I 1 9-1. 
No perdeu de vista el que mireu d'acon
seguir perquè af ronteu oposició. Per-

meteu que els alt res t inguin la ll ibertat de fer el 
que vulguin i això us donarà temps. 

AQUARI 20-I I 18-11. 
Esteu en millor posició del que creieu. 
No permeteu que ningú tregui impor-

tància al que teniu per oferir. Coneixeu les vostres 
fortaleses i busqueu com utilitzar-les. 

PEIXOS 19-11/20-11 1. 
Les emocions barrejades us f icaran en 
un laberint. Controleu l'ego quan es 

tracti d'aliances d'empreses o persones que in
tenten manipular-vos. Useu la imaginació. · 
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