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El Lleida reacciona i fa un 

pas endavant per optar a l'ascens al 
firmar un trioi_Tlf vital a Cornellà (0-1) 

I pàg. 2o 
I I r El Barça també tira la Lliga al 

II!!J!íJl deixar-se empatar pel Cadis a casa (1-1) 
•• amb un absurd penal de Lenglet 

Dotze dels 38 col·legis de 
Lleida ciutat acullen eiSOOAI 
d'alumnes desfavorits 
Informe li Així 
ho reflecteix un 
diagnòstic de la Paeria 
de segregació escolar 

El l5°to li És el 
percentatge de nens 
amb necessitats 
educatives especials 

Un informe de l'àrea d'Educació 
de la Paeria sobre la segregació 
escolar a la ciutat reflecteix que 
una dotzena dels 38 centres de 
la ciutat, els qualificats d'alta 
complexitat, escolaritzen la 
meitat dels alumnes de famílies 
amb menys recursos o nouvin
guts de l'estranger. La pública 
assumeix el gruix d'aquests 
nens, però hi ha un gran dese
quilibri entre els seus col·legis, 
igual que a la concertada. 

Protesta contra les 
tarifes de les bressol 
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CORONA VIRUS 

L'Alt Urgell i 
la Segarra, les 
dos úniques 
comarques sense 
risc alt de rebrot 
Aran, Solsonès i Pla 
tenen els pitjors índexs 

El risc de rebrot ha baixat a la 
majoria de les comarques de 
Lleida, encara que l'Alt Urgell 
i la Segarra són les úniques per 
sota dels 100 punts, índex que el 
Jussà supera per poc. En ca-nvi, 
Val d'Aran i Solsonès superen 
de llarg els mil. 

Menys de 600 pacients 
a les UCI ca~alanes per 
primer cop en un mes 

ÉS NOTICIA I 3-5 

Manifest 
d'entitats de 
Pardinyes contra 
el futur alberg 
Veïns, comerciants i Ampes de 
tres centres destaquen que el 
solar on està projectat estava 
destinat a una residència. 

LLEIDA I COMARQUES I 1 O 

Tàrrega inicia la 
reforma de la piscina 
coberta per reobrir-la 
abans de l'estiu 

COMARQUES I 12 

El zoo d'Odèn llança un 
SOS al quedar-se sense 
ingressos per visites a 
causa de la pandèmia 

GUIAI28 
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La situació epidemiològica a la província de Lleida continua millorant i les comarques de l'Alt Urgell i 
la Segarra estan per sota dels 100 punts de risc de rebrot. A més, aquest indi~ador ha baixat a totes les 
comarques respecte de fa una setmana excepte en tres, que són la Val d'Aran, el Solsonès i el Pla d'Urgell. 
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CORONAVIRUS ~ BALANÇ 

Alt urgell i Segarra, les comarques de 
menys risc de rebrot i Aran té el més alt 
Les dos primeres no arriben als 100 punts i la Val i el Solsonès superen els mil 

S. COSTA D. 
1 LLEIDA I Les comarques de l'Alt 
Urgell i la Segarra són les que te
nen els millors indicadors epide
miològics de la província. Així 
ho mostren les dades del depar
tament de Salut, que indiquen 
que totes dos estan per sota dels 
100 punts de risc de rebrot, límit 
a partir del qual es considera alt. 
Tant a l'Alt Urgell (66) com a la 
Segarra (93) és moderat, mentre 
que el Pallars Jussà el supera 
només per tres punts (103). 

Així, aquestes xifres demos
tren que, de moment, la pan
dèmia de coronavirus tendeix 
a la baixa a les dos regions sa
nitàries que componen la pro
víncia, atès que el risc de rebrot 
ha disminuït respecte a fa una 
setmana a totes les comarques 
menys en tres. 

Aquestes són la Val d'Aran, 
amb 1.748 punts, el Solsonès, 
amb 1.143, i el Pla d'Urgell, amb 
837 punts de risc, els tres més 
alts. A Aran l'índex ha augmen
tat 712 punts l'última setmana, 
al Solsonès l'increment ha estat 
de 271 i al Pla d'Urgell ha cres
cut 238 punts. 

Al contrari, l'Alta Ribagor
ça, la Segarra i el Pallars Sobirà 
són les comarques en les quals 

PER SOBRE DE MIL 

VieJha, Mollerussa i Solsona 
són les tres capitals 
comarcals amb el risc 
de rebrot més elevat 

més ha baixat aquest indicador 
en una setmana. La primera ha 
passat dels 1.412 punts a 223; 
en la segona de 304 a 93, i en la 
tercera de 814 a 547. 

Situació als municipis 
Pel que fa a l'evolució de la 

pandèmia per àrees bàsiques de 
salut, les que registren un aug
ment més gran dels nous casos 
són, segons les dades de l'Agèn
cia de Qualitat i Avaluació Sani
tàries de Catalunya (Aquas), la 
de l'Aran, que ha passat de 49 a 
72; la del Pla d'Urgell, de 106 a 
150 positius; i la de Seròs, on els 
contagis han passat de 20 a 31. 

Precisament, aquest darrere 
municipi del Segrià és un dels 
que tenen actualment el risc de 
rebrot més elevat amb 1.703,15 
punts. 

S'ha de recordar que aquest 
és un indicador que es basa en 
el nombre de casos i el total de 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA I I INGRESSOS HOSPITALARIS I I DEFUNCIONS 

139 136 129 
975 17 17 

718 
632 

8 

28/01·03/02 04/02·10/02 11/02-17/02 28/01-03/02 04/02-10/02 11/02-17/02 28/01-03/02 04/02-10/02 11/02-17/02 

DATA 
I 

RISC DE REBROT 
I 

RT''' I INCIDtNCIA ACUMULADA 
EN 14 DIES 

VACUNATS PRIMERA I % PCR/TA POSITIVES 
DOSI 

• . . • . . • .. • . . . . . . 
11/02-17/02 258 358 0,86 0,95 299,74 372,16 4.148 513 5,26 5,82 
04/01-1 0/02 312 416 0,78 1,31 402,66 324,00 1.286 189 5,25 5,20 

28/01-03/02 509 239 0,99 0,58 519,27 429,08 478 92 7,15 4,19 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus Font Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandèmia (2) 705segons l'estadfstica d'AQuAS 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS 34. CASOS CASOS J• 33.122 CASOS 11.180.534 
MORTS 6 MORTS MORTS 67.101 MORTS 2.462.515 
IMMUNITZATS 13.1 IMMUNITZATS 182.134 IMMUNITZATS 1.171.026 IMMUNITZATS 36.816.078 

Diverses persones passejant en família o fent exercici ahir al parc de la Mitjana de Lleida. 

la població, per la qual cosa 
en municipis petits pot dispa
rar-se amb només un parell de 
positius. 

Altres principals municipis en 

els quals el nivell de risc és més 
elevat són Vielha (1.931,55), 
Mollerussa (1.456,31) i Solso
na (1.021,34). 

D'altra banda, entre les lo-

calitats amb menys habitants 
on aquest indicador és més alt, 
es destaquen especialment Ma
ials (amb 6.458,97) i Les (amb 
5.144,13). 

Dos morts més 
al Pirineu i 102 
nous casos a tota 
la província 
• El departament de Salut 
va comptabilitzar ahir dos 
morts més per coronavi
rus a la província, tots dos 
a la regió sanitària de l'Alt 
Pirineu i Aran, de manera 
que el total de defuncions 
a Lleida des de l'inici de la 
pandèmia se situa en 699. 
Respecte al nombre de 
nous casos, ahir se'n van 
registrar 102, dels quals 
79 corresponen a la regió 
sanitària de Lleida i 23 a 
la del Pirineu, per la qual 
cosa el total de positius 
des del març del 2020 a 
la província és de 34.544. 
D'altra banda, la veloci
tat de transmissió (Rt) va 
pujar cinc centèsimes al 
Pirineu (0,95) i la mateixa 
xifra al pla (0,86), men
tre que el risc de rebrot 
va créixer 8 punts a Lleida 
(258) i 30 a la muntanya 
(358). 

Menysde600 
ingressats a les 
UCI per primera 
vegada en un mes 
• El nombre de pacients 
ingressats per coronavi
rus a les unitats de cu
res intensives (UCI) dels 
hospitals de Catalunya va 
baixar ahir, per primera 
vegada en al voltant d'un 
mes, dels 600 i ara són 593 
(13 menys respecte a dis
sabte), però s'han registrat 
27 hospitalitzacions més i 
59 persones han mort per 
la malaltia. 

Al seu torn, la veloci
tat de propagació del vi
rus (Rt) va tornar a pujar 
per cinquè dia consecutiu 
a nivell català i ja se situa 
en 0,91 (0,88 dissabte). 
ParaHelament, en les úl
times vint-i-quatre hores 
la Generalitat va notificar 
1.416 nous contagis de co
ronavirus, el nombre total 
dels quals ascendeix des 
de l'inici de la pandèmia 
a 546.399. 

cfarre
Resaltado


