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Catalunya té 
420 contagiats a 
les UCI i Espanya 
suma 356 morts 
més el darrer dia 
La velocitat de propagació de I 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, pu
ja una centèsima i se situa en 
1,09. El risc de rebrot també in
crementa, ho fa quatre punts, 
fins a 212, segons el darrer ba
lanç del Departament de Salut. 
En paraHel, la incidència a 14 
dies puja i passada de 193,97 a 
191,12. 

Ahir es van declarar 1.741 
nous casos confirmats per PCR 
o TA, amb un total de 545.502 
(589.173 amb totes les proves). 
El 5,18% dels tests de la darrera 
setmana ha donat positiu. S'ha 
informat de 16 noves morts i 
el total és de 21.207 en tota la 
pandèmia. 

Hi ha 1.378 pacients ingres
sats als hospitals, 15 menys, i 
420 persones a I'UCI, dos més 
que fa 24 hores. Hi ha 692.801 
vacunats amb la primera dosi 
(+22.538) i 380.908 amb la se
gona (+22.384). 

Pel que fa a les dades d'Es
panya, va registrar 6.393 nous 
positius de Covid-19 des de di
mecres, fet que deixa la xifra 
global en 3.247.738 des de l'ini
ci de la pandèmia, el març de 
l'any passat. Pel que fa a les de
funcions, des de dimecres n'hi 
ha hagut 356, i ara la xifra total 
és de 74.420. Madrid encapça
la els contagis en els últims 7 
dies amb 7.737 casos, seguida 
de Catalunya amb 6.041. Per 
darrere, Andalusia amb 4.870 i 
el País Basc amb 2.461. 

L'Escola Àngel 
Serafí de Sort, la 
que té més grups 

f1 ~ ~ 

L'Escola Àngel Serafí de Sort i 
una escola de Montblanc són 
les que tenen més grups confi
nats de Catalunya, amb un total 
de vuit cadascuna. En el llistat 
de centres amb més grups en 
quarantena hi ha també l'Ins
titut d'Aran de Vielha, amb 
quatre. A més a més, la Llar 
d'Infants Els Tabalets d'Aito
na està tancada en tenir el seu 
únic grup en quarantena. 

Segons les dades d'ahir 
d'Educació, Ponent té un total 
de 85 grups confinats, quatre 
més que el dia anterior. Això 
suposa que hi ha 2.038 per
sones en quarantena (1.881 
alumnes i 157 professionals), 
102 més que el dia abans. 

.. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 24/03/2021 
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 17 31.939 5.912 333 594 146 

Seguiment epidemiològic 

Els positius creixen de nou a 
la plana de Lleida, amb 602 
casos registrats en set dies 
Ponent comunica 131 nous contagis l'última dia, i 
el risc de rebrot segueix desbocat al Pallars Sobirà 
La demarcació de Lleida va I llEIDA CATALUNYA ESPANYA 

sumar ahir 131 nous casos Positius 37.851 Positius 
positius de Covid-19 (114 -M-ort_s ___ ---.:::=7=4=0 Morts 
a la plana i 17 al Pirineu), 
però cap defunció. El risc de 
rebrot empitjora a Ja plana i 
millora al Pirineu, on també 
baixa la velocitat de contagi. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 30.896 casos confir
mats per PCR/TA, 110 més. Són 
31.939 si es tenen en compte to
tes les proves (114 casos més). 
No s'ha declarat cap defunció 
més. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 8 punts, fins a 333. Se situa per 
sobre del registre de la setmana 
anterior, quan era de 315. La ve
locitat de propagació es manté 
en 1'1,07. La setmana del10 al16 
de març era d'1,09. La incidència 
acumulada (el total de casos con
fi mats els darrers 14 dies per ca
da 100.000 habitants) és de 307, 
pels 284 de l'interval anterior. Es 
tracta de la incidència acumulada 
més alta des dels 310 que es van 
registrar la setmana del 12 al 18 
de febrer, fa un m-es i escaig. 

De fet, la darreTa setma~ Les persones ingressades amb 
amb dades consolidades també Covid-19 als hospitals de Lleida 
suma la xifra més alta de positius es mantenen en 113, el mateix 
(602) dés dels 607 que n'hi va ha- nombre que el dia anterior, però 
ver del S a 1'11 de febrer. baixen a 19 els pacients crítics a 

589.173 _Po_s_iti_us __ ..;:;.3.;;.;;.2:;..;4;,;,7..;.;.7....;:3;..;:;.8 Positius 125.566.907 
21.207 Morts 74.420 Morts 2.759.140 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del15/3 al 

21/3) 

Font: Departament de Salut 

les UCI, un menys que dimecres. 
Per cent res, a l'Hospital Arna u de 
Vilanova de Lleida hi ha 73 hos
pitalitzat s, 61 dels quals a planta 
i 12 a I'UCI; al Santa Maria hi ha 

8 pacients, 4 a planta i 4 a I'UCI; 
als centres privats hi ha 30 perso
nes ingressades, 27 a planta i 3 a 
I'UCI, i a l'Hotel Salut Nastasi hi ha 
2 hospitalitzats. 

Pel que fa a la regió sanitària 
de l'Alt Pirineu i l'Aran, acumula 
5.621 casos confirmats per PCR o 
TA des de l'inici de la pandèmia, 
16 més, i 5.912 sumant totes les 
proves (17 casos més). No s'ha 
comunicat cap defunció. 

El risc de rebrot baixa 19 punts 
i es situa en 403, mentre que la 
set mana anterior era de -460. 
L'Rt baixa una centèsima, fins a 
0,95. En l'interval anterior estava 
en 1'1,17. La taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 204 per cada 
100.000 habitants. La incidència 
a 14 dies és de 417, pels 395 de 
l'interval anterior. El 7,93% de les 
proves que es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 17 pacients in
gressats (-3). 

Per comarques, continua em
pitjorant el Pallars Sobirà, que se 
situa ja amb un risc de rebrot de 
1.548 punts. Per contra, milloren 
l'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars 
Jussà i l'Alt Urgell. La Cerdanya 
torna a estar en zona vermella 
després d'un període fugaç com a 
zona taronja . 
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Un \dijous negre/ a les carreteres 
lleidatanes amb dos xocs mortals/ 
un a Anglesola i r altre a Sanaüja 

Operatiu a 
Vielha èn la 
lluita contra 
la drogra 
Els Mossos d'Esquadra van dur 
a terme ahir de matinada un 
operatiu policial antidroga per 
delictes contra la salut pública 
a la localitat de Vielha i altres 
municipis propers. En aquest 
sentit, segons van indicar fonts 
properes al cas, els agents del 
cos la policia catalana havia fet 
diverses detencions en el ci
tat terme municipal, tot i que 
al tancament d'aquesta edició 
encara no havia transcendit el 
nombre d'arrestat, ni la seva 
edat ni veïnatge. Així mateix, 
també van assenyalar que els 
detinguts passarien a dispo
sició judicial demà, raó per la 
qual el jutge haurà de determi
nar si queden en llibertat pro
visional o entren a presó. Per 
la seva part, fonts dels Mossos 
d'Esquadra van apuntar que es 
tracta d'un operatiu que va· ser 
dirigit per l'Àrea d'Investigació 
Criminal de la policia catalana 
i que en aquests moments la 
investigació relacionada amb 
aquest cas continua oberta. 

Les víctimes són un motorista i un menor d'edat 
Lleida 
REDACCIÓ 

Les carreteres lleidatanes van 
viure ahir un dia negre amb dos 
accidents mortals. En aquest sen
tit, un dels sinistres van tenir lloc 
a Anglesola, on va morir un mo
torista, i l'altre a Sanaüja, el qual 
va perdre la vida un menor d'edat 
que viatjava en un cotxe. 

A les 9.58 hores els Mossos 
d'Esquadra van ser alertats d'un 
accident entre una moto i un 
tractor al punt quilomètric 118 
de la C-53, en sentit Torna bus, al 
terme municipal d'Anglesola. Se
gons va explicar el Servei Català 
de Trànsit (SCT), per causes que 
s' investiguen es va produir una 
coHisió per envestida entre els 
dos vehicles. Arran del xoc va mo
rir el motorista, J. A. V. S., de 54 

FOTO: G. S. V. f Imatge del tram on es va produir l'accident de Sanaüja 

anys i veí d'Agramunt. Es va donar 
pas alternatiu fins a les 12.40 ho-

FOTO: l. M. / Moment en què s'estava cremant a la carretera 

Calcinada una furgoneta 
a I'N-240, a Torregrossa 
Una furgoneta va quedar ahir 
calcinada en originar-se un foc 
en el seu motor quan circulava 
pel quilòmetre 82 de I'N-240, al 
terme municipal de Torregrossa. 

Els serveis d'emergències van 
ser alertats a les 15.19 hores i 
es van desplaçar tres dotacions 
dels Bombers de la Generalitat. 
No va haver-hi ferits. 

En llibertat provisional el jove de 22 anys 
detingut per dos abussos sexual a la Seu 
El jove de 22 anys i de nacionalitat andorrana que va ser detingut 
dimarts com a presumpte autor de dos delictes d'abús sexual a la 
Seu d'Urgell v~ quedar en llibertat provisional amb obligació de per
sonació periòdica després de passar a· disposició judicial. Segons va 
informar ahir el TSJC, està investigat per un delicte d'abusos. 

res i va haver-hi mig quilòmetre 
de cues en els dos sentits. 

Estratègies 
per protegir 
el Geoparc 
Orígens i evitar 
actes d'espoli 
Els Mossos d'Esquadra han man
tingut durant les darreres set
manes diverses reunions amb· 
responsables del Geoparc Orí
gens amb l'objectiu de garantir la 
conservació i protecció d'aquest 
espai natural, declarat Geoparc 
Mundial per la UNESCO l'any 
2018. Així, s'han fixat les estra
tègies de protecció de l'espai i de 
coordinació contra l'espoli geolò
gic, paleontològic i arqueològic. 
En concret, les trobades han ser
vit per ubicar els jaciments amb 
més perill de ser espoliats, s'han 
establert les mesures de protec
ció que es duran a terme i s'han 
acabat d'establir els nous punts 
rellevants de patrullatge, que se 
sumen als que ja es tenien plani
ficats. A les trobades hi han parti
cipat el coordinador científic del 
Geoparc, els responsables polici
als de I'ABP Pallars, de les unitats 
de medi ambient de Ponent i del 
Pirineu i la Unitat Central de Pa
trimoni Històric dels Mossos. 

D'altra banda, a les 19.14 ho
res es va produir un· altre sinis
tre mortal al quilòmetre 13 de la 
C-1412a, a Sanaüja, en sentit Ca
laf. En aquesta ocasió, i per cau
ses que s'investiguen, es va pro
duir una col-lisió entre un turisme 
i un tot-terreny. A causa de l'acci
dent, un menor va morir i altres 
tres persones van resultar ferides 
de diferent consideració, una en 
estat greu i dues menys greu, que 
van ser traslladades a l'Hospital 
Arnau de Vilanova. Es dóna el cas 
que les quatre persones viatjaven 
en el turisme i que es tractava 
d'una mare amb els seus dos fills i 
un home. Pel que fa al conductor 
del tot-terreny, va resultar il· lès. . 

Amb aquests dos accidents, ja 
són 18 les víctimes mortals a les 
carreteres de Catalunya enguany. 

Un incendi crema 2.000 metres quadrats de 
canyes als marges de l'A-2, a Anglesola 
Un incendi va cremar ahir una superfície total de 2.000 metres quadrats 
de canyes als marges del quilòmetre 500 de I'A-2, al terme municipal 
d'Anglesola. El serveis d'emergències van ser alertats del foc a la 1.45 
hores i una dotació dels Bombers el va apagar. 

CONVOCA TORlA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Por medio de la,presente, DON GERARD VEA BALONA, mayor de edad, con 
DNI núm. 43.717.853-M, Administrador único de la mercantil "VEA SA" con CIF 
núm. A25014531, inscrita en el Registro Mercantil de Ll~ida en la Hoja L-3065, 
tomo 165, folio 184, convoca los Sres. Socios, a la celebración de la JUNTA 
GENERAL ORDINARIA, a celebrar en el domicilio social en la Plaza de las Es
cuelas s/n de la localidad de Sarroca de Lleida, provincia de Lleida, para el día 
30 de abril de 2.021 a las 16.00 h con el fin de deliberar y resolver acerca de los 
asuntos contenidos en el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1.- EXAMEN Y APROBACIÓN, Sl PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES 
DE LA SOCIEDAD LIMITADA DEL EjERCICIO SOCIAL 2.019. LA PROPUES
TA DE APROBACION DEL RESULTADO Y DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL 2.019. Se propone distribuir el 
resultada neto íntegramente a reservas voluntarias. 

2.- EXAMEN Y APROBACIÓN, Sl PROCEDE DEL INFORME DE AUDITORIA 
VOL UNTARIA DE LA SOCIEDAD ANÒNIMA DEL EJERCICIO SOCIAL 2.019. 

3.-APROBACIÓN DELACTA. 

4.- AUTORIZACIÓN al Administración único para que eleve a público los acuer
dos que se alcancen, compareciendo para ello ante Notario, y otorgando la Es
critura o escrituras públicas correspondientes, y en general para que lleve a cabo 
cuantos actos y tramites vengan exigidos por la legislación vigente para la plena 
efectividad de los acuerdos. 

Nota: Conforme a lo previs/o en el Real Decreto Legislativa 112010, de 2 de julio, por et que 
se aprueba el Tex/o Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convoca
torla, los socios, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, podran oblener de 
Ja Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de Jas Cuentas 
Anuales que seran sometidas a la aprobación de la Junta General. as/ como la propuesta de 
aprobación del resultada y distribución de dividendo. 

En Lleida a 19 de marzo de 2.021 

FDO.- GERARD VEA BALONA 
Administrador Único de la sociedad 
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CICUSMO 

Esteban Chaves 
gana la etapa 
reina yAdam 
Votes sigue líder 
Supera a lneos en la 
llegada a Port Ainé 
El colomblano Esteban 
Chaves se lmpuso en la 
etapa reina de la Volta 
a Catalunya, de 166,5 
kllómetros entre Ripoll y 
Port Alné, y slgue como 
lfder en la general ellnglés 
Adam Yates (lneos) por 
delante de su compaftero 
d equipo australiana Rlchle 
Porte, con 45 segundos de 
dlferenda. 

PortAiné 
REDACCIÓN 

Chaves fue el único que consiguió 
rom per el dominio dellneos en la 
ascensión final a Port Ainé, en la 
que el equipo inglés logró contro-

BALONCESTO 

lar la general sin demasiados pro
blemas. 

Michael Woods (Israel Start
Up Nation) y Geraint Thomas 
(lneos) fueron segundo y terce
ro en la etapa, respectivamente, 
a siete segundos del ganador en 
un grupo en el que también estu
vo el español Alejandro Valverde 
(Movistar), sexto en la etapa y 
cuarto en la general, a un minuto 
y 3 segundos de Adam Yates. 

El lneos ocl,Jpa las tres posi
ciones del podio en la general. 
Tras Yates y Porte se ha situado 
Geraint Thomas, a 49 segundos, 
después de que el portugués 
Joao Almeida (Deceuninck-Quick 
Step), que cae a la séptima posi-

Pau Gasol: ((Vengo 
• a sumar y qu1ero 

ganar la Euroliga 
que me falta" 
El pívot internacional español Pau 
Gaso!, que ayer fue presentado 
como nuevo jugador del Barça,· 
explicó que no quería "acabar con 
una lesión" su carrera como juga
dor: "por eso estoy aquí", explicó. 
"Ya no soy el jugador que era ha
ce 20 años, pero todavía soy un 
jugador especial; vengo a sumar 

a un equipo en un gran momen
to y quiero ganar la Euroliga que 
me falta", destacó el pívot de Sant 
Boi, que no cerró la puerta a se
guir después de los Juegos Olím
picos. El Barça juega hoy contra el 
Alba de Berlín en la Euroliga (21h) 
todavía sin Pau y con la idea de 
sellar el factor campo·. 

FOTO: Toni Albir (EFE) I El ciclista colombiano Esteban Chaves celebrando su victoria a su llegada a la meta 

ción, volviera a perd er tiempo es
te jueves. 

La etapa, en la que se home
najeó al exciclista español Miguel 
lndurain (vencedor de la prueba 
en 1988, 1991 y 1992) en el se
gundo esprint intermedio, tuvo 
tres puertos: el Port de Toses, 
de primera categoría, el Port d'El 
Cantó y Port Ainé, ambos de cate
goría especial. 

El aleman Lennard Kamna (Bo- •• 

Los ciclistas 
com1enzan 

hoylajornada 
en La Pobla 

de Segur 

ra-Granshohe) fue el protagonis
ta durante gran parte del reco
rrido de la etapa, coronando en 
primer Jugar el segundo puerto 
de la jornada, el Port d'El Cantó, 
tras haberse escapado en la fuga 
del día, formada por 12 corredo
res. Hoy podrían haber cambios 
en la general en la jornada de 
media montaña entre La Pobla 
de Segur y Manresa, de 201 kiló
metros. 
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La VIERNES 26 DE MARZO DE 2021 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínima 
de calidad. Los origina les deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del díade 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la cal le Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

VIDA SOCIAL 
J~s .. 

Xerrada 'Una Quaresma plena d'oportunitats' 
El rector de la Unió Pastoral El Carme-Sant Joan, mossén Jaume Pons, va impartir ahir la conferència 
'Una Quaresma plena d'oportunitats' en el marc de la nova edició de les Xerrades Quaresmals, 
organitzada per la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida. 

Conveni per 
• promoctonar 

la recerca 
biomèdica 
a Lleida 

Global Equipaments, empresa 
amb més de 25 anys d'experièn
cia especialitzada en la venda 
de mobiliari de tota classe, ha 
renovat per cinquè any conse
cutiu la seva col·laboració amb 
l'IRBLleida. 

Per molts anys 
Guillem, amb 
aquest ja en van 11. 
La teva germana 
i tota la família et 
desitgem un feliç 
dia d'aniversari!! 
T'estimem. 

"Moltes felicitats pels 6 anyets 
... 
Annia, t'estimem molt'~ 

El cineasta leridano Jose 
Bergés celebra en Tremp 
su 'kumpletakos' feliz 
Este cineasta leridano, que ahora también esta en las ondas 
de Ràdio Tremp, esta de enhorabuena porque hoy es su 
'kumpletakos' feliz que celebrara por todo lo alto tr~s rodar el 
nuevo vídeodip promocionat del grupo de música tradicional 
Es Paums, 'Oxitònia~ Por muchos mas y a la espera de que 
puedas volver pronto a plasmar para la historia una nueva 
edición del Pepe Marín Rock Festival. Larga vida ... Oh yeah! 

i I¡ 
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