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El detenido por robar en 
un banco de Alcoletge 
es funcionario de Justícia 

El Pirineu 
, 

espera mas 
de un 85% de 
ocupación en 
Semana Santa 
El permiso para desplazarse 
en grupos burbuja ha dispara
do las reservas. Por su parte, 
Turisme de Lleida actua liza la 
campaña 'Lleida, tot el que es
times', para captar turismo de 
proximidad en Semana Santa 
en la ciudad. 1 PAG. 9 117 

El supuesto autor de los hechos, que anteriormente había trabajado en 
prisiones, fue arrestada el martes tros irrumpir por la noche en la sucursal 

FOTO: Tony Alcantara I Un camión y dos turismos chocaron en el término municipal de Lleida LOCAL I PAG. 12 
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La variante de Artesa hacia Comi ols se comenzaró a 
construir en verano pese a la oposición del comercio 

FOTO: T.A./ Un grupo de personas en el exterior del Onze de Setembre 
·· ·~·· · ·····-·-·--··-··- ·-··---···• -····-··· .. ,. 

La vacunación con AstraZeneca 
se reanuda y provoca largas colas 
Catalunya reanudó ayer la vacunación con AstraZeneca para los 
colectivos esenciales y también para la franja de 60 a 65 años. En 
Lleida, hubo largas colas en el pabellón Onze de Setembre. 

La crisis del Covid-19 dispara hasta un 
30 por ciento las ayudas de Creu Roja 
Un total de 74.090 personas han sido atendidas por Creu Roja 
Lleida desde el pasado marzo, cuando empezó la pandemia. De 
elias, casi la tercera parte han pedido ayuda por primera vez. 
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Tornen a pujar 
.els nous positius 
a Catalunya, 
però baixen les 
hospitalitzacions 
la velocitat de propagació de 
la covid-19 a Catalunya, I'Rt, es 
manté en 1,08 i el risc de rebrot 
també es queda igual que fa 24 
hores, en 208, segons el darrer 
balanç del Departament de Sa
lut 

En paral·lel, la incidència a 
14 dies puja molt lleugerament, 
de 193,23 a 193,97. S'han de
clarat 1.630 nous casos confir
mats per PCR o TA, amb un to
tal de 543.761 (587.284 casos 
amb totes les proves). El 5,11% 
dels tests de la darrera setma
na ha donat positiu. 

Ahir es va informar de 17 
noves morts i el total és de 
21.191 en tota la pandèmia. 
Hi ha 1.393 pacients ingres
sats als hospitals, 9 menys, i 
418 persones a I'UCI, dos més 
que fa 24 hores. Hi ha 670.263 
vacunats amb la primera dosi 
(+4.198) i 358.524 amb la sego
na (+11.203). 

El risc de rebrot era de 198 
entre el 7 i el13 de març i pu
ja a 208 en l'últim interval. Pel 
que fa a I'Rt, segueix en 1,08, 
per sobre de 1'1,01 de la setma
na anterior. la incidència a 14 
dies és de 193,97 entre el 14 
i el 20 de març, per sota dels 
199,62 de l'interval anterior. 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens 
(TA), en el període del 14 al 20 
de març n'hi va haver 7.588, xi
fra superior a l'interval anterior, 
quan se'n van declarar 7.370. 

Espanya registra 
7.026 positius-més 
i 320 defuncions 

tol ri ;1•!:11 

Espanya va registrar 7.026 nous 
positius de Covid-19 des de di
marts fins ahir, fet que deixa la 
xifra global en 3.241.345 des de 
l'inici de la pandèmia, el març 
de l'any passat. Pel que fa a les 
defuncions, des de dimarts n'hi 
ha hagut 320, i ara la xifra total 
és de 74.064. Madrid encapça
la els contagis en els últims 7 
dies amb 7.432 casos, seguida 
de Catalunya amb 6.156. Per 
darrere, Andalusia amb 4.684 i 
el País Basc amb 2.344. Des de 
l'inici de la pandèmia, Madrid 
és on més contagis s'han acu
mulat, amb 614.642 casos. Just 
després se situa Catalunya amb 
526.704. Els segueix Andalusia 
amb 498.561. 

--. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 23/03/2021 
Regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

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

84 20 31.825 5.895 325 594 146 

Seguiment epidemiològic 

Ponent registra 128 positius i 
dos morts i els hospitals de la 
plana tenen 4 ingressats més 
El Sobirà lidera el risc de rebrot i I'Rt a Lleida i 
només la supera la Conca de Barberà a Catalunya 

La demarcació de Lleida va 
sumar ahir 128 nous casos 
positius de Covid-19 (107 
a la plana i 21 al Pirineu), 
a més de dos defuncions 
més a la regió sanitària 
pirinenca. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 
A la regió sanitària de lleida hi ha 
acumulats 30.786 casos confir
mats per PCR/TA, 105 més. Són 
31.825 si es tenen en compte to
tes les proves (107 casos més). 
No hi ha hagut cap defunció. 

Pel que fa al risc de rebrot, bai
xa 20 punts, fins a 325. Se situa 
per sobre del registre de la set
mana anterior, quan era de 310. 
la velocitat de propagació bai
xa 7 centèsimes, fins a 1'1,07. la 
setmana del 7 al 13 de març era 
d'1,08. la taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 155 per cada 
100.000 habitants i la incidència 
a 14 dies és de 299, pels 284 de 
l'interval anterior. El 8,27% de les 
proves que es fan donen positiu. 

les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals de lleida 
van pujar ahir a 113, quatre més 
que el dia anterior. Feia deu dies 
que no hi havia tants ingressats a 
lleida, des que 1'11 de març se'n 
van registrar 114. 

Per contra, els pacients crítics 
a les UCI baixen a 20, és a dir, 4 

llEIDA CATALUNYA ESPANYA 
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menys que dimarts. Per centres, 
a l'Hospital Arnau de Vilanova de 
lleida hi ha 78 hospitalitzats, 64 
dels quals a planta i 14 a I'UCI; 
al Santa Maria hi ha 7 pacients, 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del14/3 al 

20/3) 

Font: Departament de Salut 

4 a planta i 3 a I'UCI; als centres 
privats hi ha 25 persones ingres
sades, 22 a planta i 3 a I'UCI, i a 
l'Hotel Salut Nastasi hi ha 3 hos
pitalitzats. 

la regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran acumula 5.605 ca
sos confirmats per PCR o TA des 
de l'inici de la pandèmia, 21 més, 
i 5.895 sumant totes les proves 
(21 casos més). S'han comunicat 
dues noves defuncions el darrer 
dia. 

El risc de rebrot puja 16 punts 
i es situa en 422, mentre que la 
setmana anterior era de 505. 
l 'Rt baixa una centèsima, fins a 
0,96. En l'interval anterior estava 
en 1'1,26. la taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 201 per cada 
100.000 habitants. la incidència 
a 14 dies és de 433, pels 395 de 
l'interval anterior. El7,73% de les 
proves que es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 20 pacients in
gressats, un menys que en l'ante
rior balanç. 

Per comarques, el Pallars So
birà ha patit un increment espec
tacular del risc de rebrot, que se 
situa en 1.363 punts, molt per 
sobre de l'Aran (821), l'Alta Riba
gorça (633) i el Pallars Jussà (517). 
Amb aquest índex, el Sobirà és la 
segona comarca catalana amb el 
risc de rebrot i la velocitat de con
tagi (3.17) més alts, superada no
més per la Conca de-Barberà, que 
lidera tots dos indicadors. 
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Territori licita les obres de 
la variant d'Artesa de Segre 
per un import de 5 milions 
Es preveu que els treballs es comencin a fer ·l'estiu 
que ve, malgrat l'oposició dels comerços del poble 
Artesa de Segre 
ACN 

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat té en licitació les 
obres de la variant d'Artesa de 
Segre, per un import de 5,2 mi
lions d'euros. Aquesta obra, que 
forma part del condicionament 
per afavorir les comunicacions de 
l'eix de Corniols, permetrà millo
rar la seguretat viària i la mobili
tat en aquest municipi. l'actuació 
consistirà en la construcció d'una 
nova carretera, d'1,2 quilòmetres 
de longitud, que evitarà el pas 
per l'interior del nucli d'Artesa de 
Segre. Es preveu que els treballs 
comencin l'estiu vinent i tinguin 
un termini d'execució d'11 me
sos. 

El punt d'inici de la variant 
se situa al sud-est del nucli urbà 
d'Artesa de Segre, al quilòmetre 
104,7 de la carretera C-14, i conti
nua des d'aquest punt mitjançant 
un nou traçat en direcció nord
oest fins a connectar amb la car
retera L-512, a l'est del nucli urbà. 
La nova via tindrà una amplada 
de 9 metres, amb dos carrils de 
circulació de 3,5 metres cadas
cun, i dos vorals d'1 metre. 

FOTO: No volem la variant/ L'obra es farà tot i el rebuig de comerços i serveis del municipi 

En el seu recorregut, comp
tarà amb enllaços a nivell als seus 
extrems, al sud amb la carretera 
C-14 i al nord amb I'L-512, amb 
un carril central addicional per 

a permetre els moviments de gir 
cap a l'esquerra. Pel que fa a es
tructures, cal es preveu l'execució 
d'un pas inferior sota la variant. 

En paral·lel a aquest projecte, 
Territori està treballant amb el go
vern municipal i el sector del co
merç, restauració i serveis, per a 
l'establiment d'una senyalització, i 

Balaguer inicia les obres al 
pavelló, un dels projectes 
dels comptes participatius 

estudiant possibles millores de la 
connectivitat viària existent; de la 
C-14 i la C-26 i la variant sud del 
nucli urbà i la connectivitat amb el 
polígon industrial existent. 

Cal recordar que aquesta obra
no ha estat exempta de polèmica 
i és que comerços i serveis es van 
organitzar amb la iniciativa Novo-

mitjançant una vorera accessible 
des de la intersecció del carrer 
Cervantes fins al pavelló. Tanma
teix també està previst modificar 
el traçat de l'enllumenat actual 
atès que aquest no és paral·lel al 
vial principal així com dotar d'ar
bres tot el perímetre del solar. 

Iem la variant per rebutjar l'obra. 
Amb aquesta iniciativa van reco
llir unes 700 signatures i realitza
ran un estudi ¡:¡er a mesurar l'im
pacte que tenen els comerços i 
serveis al poble d'Artesa de Segre 
i al seu teixit associatiu, un estudi 
que, lamenten, el consistori no ha 
realitzat. 

Xerrada sobre la 
massificació de les 
energies renovables 
a les Garrigues 
.La Coordinadora Garrigues per 
una eòlica i solar sostenibles 
ha organitzat, en col·laboració 
amb l'Associació pel Foment 
del Turisme a les Garrigues, 
una jornada de debat amb el tí
tol Massificació de renovables, 
patrimoni i turisme. Compati
bles?, en la qual es debatrà la 
massificació en determinades 
comarques de Catalunya de 
centrals d'energies renovables, 
principalment eòlica i solar, i la 
seva compatibilitat amb el pa
trimoni natura l i cultural i amb 
el turisme. 

La Granadella 
selecciona cinc 
projectes per 
'l'Oliverart' 2021 

El Centre de la Cultura de l'Oli 
de Catalunya de la Granadella 
ha seleccionat cinc obres d'art 
per a la quarta edició del pro
jecte Oliverart 2021. Compta 
amb dues categories, una per a 
exposicions temporals i una al
tra és per a obres per a ser ins
tal·lades de forma permanent. 

El Segrià ofereix un 
curs de comunicació 
digital per ajudar els 
autònoms i comerços 
Amb l'objectiu de donar un im
puls als comerços, petites em
preses i persones autònomes 
que tenen negocis al Segrià, el 
Consell Comarcal ha organitzat 
un Curs de Comunicació digital 
i xarxes socials dins les accions 
pcevistes en el Pla de reactiva
ció. 

Aquesta setmana han comen
çat a Balaguer les obres d'arran
jament de la vorera del pavelló 
Molí de l'Esquerrà que han de 
permetre millorar-ne l'accessibili
tat. Es tracta d'un dels projectes 
guanyadors dels pressupostos 
participatius del 2019. Els tre
balls, amb un termini d'execució 
de tres mesos, s'han adjudicat a 
l'empresa Jorpesa Construccions 

i Reformes, S.L i compta amb una 
partida de 56.706 euros. Durant 
la dècada dels 90 el consistori va 
dur a terme la urbanització dels 
carrers Josep Maria de Segarra 
i un tram del carrer Cervantes 
però resta pendent la finalització 
de les obres de consolidació de la 
vorera de l'Avinguda Jaume d'Ur
gell. El projecte d'ara contempla 
la finalització de I? urbanització 

D'altra banda, també han co
mençat les obres d'arranjament 
de la plaça dels blocs de la Caixa. 
.l'actuació a la plaça dels blòcs de 
la Caixa, amb un pressupost de 
65.385 euros, consistirà en l'en
derrocament de l'actual banc 
de formigó així com del mur de 
contenció i l'enjardinament de la 
zona amb l'objectiu de crear una 
plaça d'un únic nivell. 

FOTO: Pllrla/ El termini d'execució de les obres és de tres mesos 
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Posen en marxa 
l'Oficina de 
Supervisió de 
Projectes 

La Diputació va anunciar ahir 
als alcaldes de la demarcació 
la posada en marxa de l'Ofici
na de Supervisió de Projectes 
i les seves normes de funcio
nament, la creació de la qual 
es va aprovar durant el ple del 
novembre del 2020. L'Oficina 
de Supervisió de Projectes de 
la Diputació de Lleida és un òr
gan col·legiat que informarà de 
l'acompliment de les disposici
ons legalment establertes i dels 
requisits i condicions tècniques 
dels projectes d'obres i d'instal
lacions que es pretenguin dur a 
terme per la pròpia Diputació 
de Lleida. 

Les Borges renova 
els ajuts destinats 
a les empreses i 
1.1 ~ tò oms 
La Junta de Govern Local de 
l'Ajuntament de les Borges 
Blanques va aprovar ahir la re
novació d'ajuts per a empre
ses i persones autònomes amb 
l'objectiu d' incentivar la con
tractació de personal, per a la 
implantació i la renovació d'es
tabliments comercials i nego
cis, per a la rehabilitació d'ha
bitatges destinats a joves i per 
al servei de teleassistència per 
a persones grans. 

Alcarràs anima els 
veïns a potenciar les 
botigues del poble 
amb un concurs 
L'Associació de Comerç i Serveis 
d'Alcarràs anima aquest mes a 
tots els veïns i veïnes d'Alcarràs 
a redescobrir les botigues del 
poble amb un concurs de fo
tografies a lnstagram. Entre els 
participants, se sortejaran sis 
vals regal de 50 eures. 

El Conselli estudia 
millorar l'eficiència 
de les depuradores 
El Conselh, gràcies a la dota
ció econòmica anual de I'ACA, 
invertirà aquest any 714.172 
eures en la millora de les Es
tacions Depuradores d'Aigües 
Residuals de la Val d'Aran. Gai
rebé el 50% d'aquesta inversió 
es destinarà als estudis d'instal
lació de fotovoltaiques. 

El Pirineu estima superar el 
85 per cent de l'ocupació 
turística per Setmana Santa 
Es disparen les reserves pel permís de mobilitat en 
grup bombolla i es fa una crida a la responsabilitat 
Lleida 
REDACCIÓ 

Santa de l'any passat, que vam 
passar tots confinats a casa." Al 
mateix temps, va reiterar la ne
cessitat de seguir les recomana
cions de les autoritats sanitàries 
i de respectar els desplaçaments 
dels grups bombolla autoritzats 
per evitar la propagació del virus 
i poder continuar l'activitat sense 
noves limitacions de mobilitat de 
cara al futur. 

La fi del _confinament comarcal 
el 15 de març per a la mateixa 
bombolla de convivència amb la 
possibilitat de desplaçaments per 
tot Catalunya ha disparat les re
serves de cara a la Setmana Santa 
en les diferents tipologies d'allot
jaments turístics del conjunt de 
la demarcació de Lleida, però de 
manera molt especial a la zona 
del Pirineu de Lleida, on la mitja
na d'ocupació se situarà per so
bre del 85 % des del Dijous Sant 
fins al dilluns de Pasqua, segons 
el tipus d'allotjament i sempre 
que les condicions meteorològi
ques acompanyin. Alguns esta
bliments situats a l'entorn de les 
estacions d'esquí del Pirineu de 
Lleida poden fregar la plena ocu
pació de Divendres Sant al diu
menge de Pasqua. 

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de barques fent ràfting al Pallaresa 

Per sectors, l'ocupació als es
tabliments d'hoteleria al Pirineu 
des del Dijous Sant fins al dilluns 
de Pasqua serà d'un 85 a un 90 % 
i sobre el 40 % en el primer tram 
de la setmana. A la resta de la de
marcació, serà inferior. Es preveu 
que un 90 % dels establiments 
d'hoteleria del Pirineu estiguin 
oberts per Setmana Santa. P.er la 
seva banda, les cases de turisme 
rural preveu una ocupació alta en 
el conjunt de la demarcació, si bé 
les limitacions imposades per les 
bombolles de convivència faran 
que molts d'aquests establiments 
estiguin plens però amb un me
nor nombre de clients. 

La vicepresidenta del Patronat 
de Turisme, Rosa Pujol, va expli
car ahir que el conjunt del terri
tori presenta per aquestes dates 
una àmplia oferta d'activitats de 

terra, aire i aigua per satisfer tots 
els gustos i que tindrà una bona 
resposta quant a l'ocupació turís
tica com també a la contractació 
de serveis turístics a tota la de
marcació, però de manera més 
destacable a la zona del Pirineu. · 
"La gent té ganes de sortir i gau-

Tàrrega restaura 100 bancs 
de fusta del seu municipi 
L'Ajuntament de Tàrrega ha inici
at aquesta setmana els treballs 
de restauració dels bancs de 
fusta del municipi. En total, es 
preveu la miilora d'un centenar 

d'aquests elements situats en 
diferents barris de la ciutat i en 
quatre pobles del terme: Altet, la 
Figuerosa, Claravalls i Santa Ma
ria de Montmagastrell. 

dir dels espais naturals i de les 
activitats a l'aire lliure després 
d'aquestes darreres S setmanes 
de confinament comarcal, que 
se sumen als diferents períodes 
amb restriccions de mobilitat que 
hem tingut l'any 2020 a causa de 
la Covid-19, entre ells la Setmana 

FOTO: CGT/ Ahir es van tornar a concentrar per rebutjar el calendari 
·- -- - - ·-- ---- - - - -- ··---·-----

Les treballadores de la residència 
de la Pobla presenten 2 propostes 
Les treballadores de la residèn
cia de Nuestra Señora de Ribera 
a la Pobla de Segur, van continu
ar ahir amb les seves concentra
cions per denunciar "imposició 

unilateral" d'un nou calendari 
laboral per part de l'ajuntament 
de la Pobla. Les treballadores 
van presentar dos propostes de 
calendari laboral. 
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