
::r.-1 

6 TEMA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE MARZO DE 2021 

Més de 1.100 
cdsos en un di6 
a Catalunya, on 
pugen el risc de 
rebrot i I'Rt 
La velocitat de propagació de 
la covid-19 a Catalunya, I'Rt, 
puja dues centèsimes i se situa 
en 1,08. El risc de rebrot tam
bé s'incrementa, ho fa 7 punts, 
fins a 208, segons el darrer ba
lanç del Departament de Salut. 
En paral·lel, la incidència a 14 
dies puja de 190,45 a 193,23. 

Es van declarar 1.132 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 542.131 
(585.495 amb tots els tests). El 
5,09% de les proves de la da
rrera setmana ha donat posi
tiu. Es va informar de 26 noves 
morts i el total és de 21.174 en 
tota la pandèmia. Hi ha 1.402 
pacients ingressats als hospi
tals, 29 menys, i 416 persones a 
I'UCI, cinc més que fa 24 hores. 
Hi ha 666.065 vacunats amb la 
primera dosi (+2.077) i 347.321 
amb la segona (+2.409) . . 

El risc de rebrot era de 193 
entre el 6 i el 12 de març i pu
ja a 208 en l'últim interval. Pel 
que fa a I'Rt, puja a 1,08, per 
sobre del 0,98 de la setmana 
anterior. La incidència a 14 dies 
és de 193,23 entre el13 i el 19 
de març, per sota dels 200,20 
de l'interval anterior (6-12 de 
març). Pel que fa als casos con
firmats per PCR o tests d'antí
gens (TA), del 13 al 19 de març 
n'hi va haver 7.539, xifra supe
rior a l'interval anterior (7.362). 
Això situa la taxa de confir
mats en 97,76 casos per cada 
100.000 habitants. 

Espanya registra 
5.516 nous p~sitius 
de Covid-19 i 201 
defuncions en les 
darreres 24 hores 
Espanya va registrar 5.516 
nous positius de Covid-19 des 
de dilluns, fet que deixa la xi
fra global en 3.234.319 des de 
l'inici de la pandèmia, el març 
de l'any passat. Pel que fa a les 
defuncions, des de dflluns n'hi 
va haver 201, i ara la xifra total 
és de 73.744. Madrid encapça
la els contagis en els últims 7 
dies amb 7.148 casos, seguida 
de Catalunya amb 5.947. Per 
darrere, Andalusia amb 4.692 i 
el País Basc amb 2.226. Des de 
l'inici de la pandèmia, Madrid 
és on més contagis s'han acu
mulat, amb 612.775 casos. Just 
després se situa Catalunya amb 
525.096. 

-=====~~==~~~~======~~~~~~~~~~~· · 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 22/03/2021 
Regions sanitàries de Lleida i l~t Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

82 21 31.718 5.874 594 144 

Seguiment epidemiològic 

Lleida registra un 8,2% de 
tests positius, el percentatge 
més alt des de primers d'any 
La demarcació suma 89 positius i_dos morts al 
Pirineu, tot i que amb una millora dels indicadors 

La demarcació de Lleida va 
sumar ahir 89 nous casos 
positius de Covld-19 (72 a la 
plana 117 al Pirineu), a més 
de dos defuncions a la regió 
sanitària pirinenca. 
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A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 30.681 casos con
firmats per PCR/TA, 72 més. Són 
31.718 si es tenen en compte to
tes les proves (72 casos més). No 
s'ha comunicat cap altra mort. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 8 punts fins a 345. Se situa per 
sobre del registre de la setmana 
anterior, quan era de 291. La ve
locitat de propagació es manté en 
1'1,14. La setmana del 6 al 12 de 
març era d'1,02. 

La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 156 per cada 
100.000 habitants i la incidència 
a 14 dies és de 298, pels 281 de 
l'interval anterior. El 8,26% de les 
proves que es fan donen positiu. 
Es tracta del percentatge més alt 
a la regió sanitària de Lleida des 
de la setmana del 7 al 13 de ge
ner, quan era de 9,05% de proves 
positives. 

El volum de pacients ingres
sats amb Covid-19 als hospitals 
de Lleida va pujar ahir a 109, qua
tre més que dilluns, i les UCI van 
passar de 22 a 24, ~os més. Per 
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centres, a l'Arnau de Vilanova hi 
ha 71 hospitalitzats, 55 a planta 
i 16 crítics a I'UCI; al Santa Maria 
hi ha 9 pacients, 4 a planta i S a 
I'UCI; als centres privats hi ha 26 

·Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del13/3 al 

19/3) 

Font: Departament de Salut 

hospitalitzats, 23 a planta i 3 a 
I'UCI; i a l'Hotel Salut Nastasi hi ha 
3 hospitalitzats. 

La règió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran acumula 5.584 casos 

confirmats per PCR o TA des de 
l'inici de la pandèmia, 17 més, i 
5.874 sumant totes les proves (17 
casos més). Un total de 144 per
sones han mort des de l'inici de 
la pandèmia, dues més que en el 
balanç anterior. 

El risc de rebrot baixa 11 punts 
i es situa en 406, mentre que la 
setmana anterior era de 513. 
L'Rt baixa dues centèsimes fins a 
0,95. En l'interval anterior estava 
en 1'1,31. La taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 207 per cada 
100.000 habitants. La incidència 
a 14 dies és de 419, pels 388 de 
l'interval anterior. El 8,08% de les 
proves que es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 21 pacients in
gressats, un menys que en l'ante
rior balanç. 

Per comarques, l'Aran i l'Alta 
Ribagorça són les dues zones amb 
el risc de rebrot més alt. Durant el 
darrer dia han empitjorat també 
el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i 
les Garrigues. El Pla d'Urgell, tot i 
millorar el darrer dia, continua en 
una situació complicada. 

A més, quatre comarques de 
Lleida superen els dos punts d'RT. 
Es tracta de les Garrigues, la No
guera, el Pallars Sobirà i l'Alta Ri
bagorça. 
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Les gelades del passat cap 
de setmana poden fer perdre 
el 50% de la fruita de pinyol 
Les entitats agràries demanen que s'agilitzin els 
peritatges i volen mesures fiscals i ajuts directes 
La Federació de 
Cooperatives ·Agràries de 
Catalunya (FCAC) va mostrar 
la seva preocupació per 
l'afectació de les gelades 
dels passats dies. 
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Acord per 
detectar 
irregularitats 
laborals en 
la campanya 

l'entitat estima que es pot arri
bar a perdre la meitat de la collita 
prevista de fruita de pinyol, so
bretot, préssec i nectarina. Tam
bé han deixat danys importants 
en ametller i, en menor mesura, 
en poma i pera. Els danys poden 
arribar al 80% en determinats 
conreus i zones, i es concentren 
al pla de Lleida, principalment a 
les comarques del Segrià, les Ga
rrigues, l'Urgell, la Noguera i el 
Pallars Jussà. La FCAC demana a 
Agroseguro que agilitzi els peri
tatges a les finques afectades. El 
president de la FCAC, Ramon Sa
rroca, va dir que "el mal no és ge
neralitzat sinó que dependrà molt 
de l'estat fenològic i, per això, es 
donarà de forma molt selectiva 
però important en segons quins 
cultius o varietats", va assenyalar. 
En aquest sentit, les cooperatives 
agràries demanen "una actuació 
urgent davant dels danys provo
cats de les gelades, que se sumen 
a la delicada situació del sector 
de fruita de pinyol d'aquests da
rrers anys". 

FOTO: Asaja I Imatge d'arbres fruiters afectats per les gelades 

El Departament de Treball i 
els sindicats UGT i CCOO re
forçaran la coordinació per 
fer aflorar aquelles situacions 
en què es detectin possibles 
incompliments de la norma
tiva labora l o sanitària en la 
campanya de la fruita. Tot i 
això, el director general de 
Relacions Laborals, Treball 
Autònom, Seguretat i Salut 
Labora l, Enric Vinaixa, va dir 
que, "majoritàriament, les 
empreses del sector fan bé 
les coses". CCOO i UGT con
fien que la campanya de la 
d'enguany "sigui un exemple 
i no es detectin gaires situa
cions en què hagi d'interve
nir la lnspel4'ió de Treball" 
i van destacar "la voluntat" 
de Treball de "posar efectius 
i dedicar temps i hores per 
erradicar el frau" en la con
tractació que pugui existir. 

Per la seva banda, Unió de Pa
gesos preveu que el sector de la 
fruita dolça "tornarà a patir una 
altra campanya complicada per 
tal de garantir la viabilitat econò
mica de moltes explotacions", 
ja que a la crisi de preus que 
arrossega el sector s'hi suma en
guany l'afectació de les gelades. 
En aquest sentit, l'organització 
ja va anunciar que promouran la 
presentació de mocions en ajun
taments, consells comarcals i di
putacions per exigir als governs 
català i estatal mesures fiscals i 
ajuts directes per als productors 
afectats, ja que estima pèrdues 

Campanya de BTI Tàrrega· 
per donar cascs de bicicleta 
per a infants i joves del SIS 
l'entitat BTT Tàrrega ha iniciat una 
campanya solidària de recollida de 
cascs de bicicleta per cedir-los als 
infants i joves del Servei d'Inter
venció Socioeducativa (SIS Tàrrega 
- Centre Obert Ondara). La inicia
tiva de BTT Tàrrega complementa 
una altra campanya duta a terme 
l'any passat Enbiciperlleida - Bi
cicleta Club de Catalunya (BACC) 
gràcies a la qual van cedir-se al SIS 

.. 

Tàrrega un lot de 18 bicicletes re
cuperades. l'establiment Bici 3.0, 
situat al carrer del canal d'Urge-

JI, 6) és el punt de recollida dels 
cascs, per a infants de 3 a 15 an
ys d'edat. La campanya, expliquen 
els impulsors, té l'objectiu de po
tenciar la pràctica de l'esport i el 
lleure entre els infants i joves del 
SIS Tàrrega i també fomentar la re
utilització . 

de producció en fruita dolça i 
ametller d'entre el 20% i el100% 
a la plana de Lleida, els dos Pa
llars, la Ribera d'Ebre i part del 
Priorat i l'Anoia. 

Finalment, el Departament 
d'Agricultura explicava que el cul
tiu més afecta era l'a lbercoquer, 
amb una pèrdua del 70% al Se
grià, la comarca amb més produc
ció i també que a diversos munici
pis de les Garrigues també s'havia 
vist afectat el cu ltiu de vinya, so
bretot en les varietats que des
borren abans i que l'afectació era 
important, estimant-se entre el 
25 i el40%. 
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Balaguer 
celebrarà Sant 
Jordi en un 
espai únic a la 
plaça Mercadal 
La capital de la Noguera con
centrarà enguany tota l'activi
tat de la Diada de Sant Jordi, 
que inclourà diferents especta
cles, un programa especia l de 
Ràdio Balaguer i les parades de 
llibreters i floristes, en un espai 
únic a la plaça Mercadal, per 
poder controlar els accessos i 
evitar aglomeracions. Només 
dues activitats per a escolars es 
faran al Parc de la Transsegre. 
l'alcalde la ciutat, Josep Igna
si Vidal, va dir que ja han tin
gut una bona experiència amb 
aquest format amb el Mercat 
dels Alls I Fira de Santa Llúcia. 

La Biblioteca de 
la Seu es trasllada 
al Centre Cívic 'El 
Passeig' per obres 

La Biblioteca Sant Agustí de la 
Seu d'Urgell serà objecte en els 
propers mesos d'unes obres de 
millora que obligaran a traslla
dar els seus serveis al Centre 
Cívic El Passeig i que es preveu 
que finalitzaran a finals d'any. 
l'Ajuntament ha demanat que 
es demanin llibres en no dispo
sar del mateix espai. 

* Ajuntament de. W' Ponts 

ANUNCI 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ex
traordinària de 20 de març de 2021 , 
va adoptar els acords següents: 
PRIMER. Aprovar inicialment el 
Projecte d'urbanització "URBANIT· 
ZACIÓ DEL SECTOR PPU-E "LES 
AGUDES"", amb emplaçament al 
Sector Industrial SUD-6 "Les Agu
des" de Ponts. 
SEGON. Sotmetre el Projecte d'ur
banització "URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR PPU-E "LES AGUDES"", 
amb emplaçament al Sector Indus
trial SUD-6 "Les Agudes" de Ponts 
al tràmit d'informació pública per un 
termini d'un mes miljançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província 
de Lleida, a un diari provincial i a la 
seu electrònica d'aquest Ajuntament 
http://ponts.eadministracio.cat, així 
com també per mitjà de notificació 
individualitzada als interessats en 
l'expedient. 
TERCER. Instar als organismes pú
blics afectats i a les empreses de 
subministrament de serveis afec
tades el corresponent informe res
pecte al contingut del Projecte d'ur
banització "URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR PPU-E "LES AGUDES"". 
Ponts, 22 de març de 2021 
L'alcaldessa 
Solés Carabasa Closa 
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