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Una de cada 5 consultas a los CAP 
serán a distancia tras la pandemia 
• Salut quiere 
consolidar la 
visita virtual 
y telefónica 

• El11,8% de 
los PCR en 
Lleida capital 
dan positivo 

• La mitad de 
municipios de 
Ponent, libres 
de Covid-19 

Preocupan 
los índices del . 
coronavrrus 
de la plana 

Un cuarto de 
la población 
de60 a65 
años lleva la 
primera dosis 

TEMA DEL OlA PÁGINAS 3-11 
FOTO: Núria García 1 Colas para vacunarse ayer en el Onze de Setembre 

Salut ha acelerado el ritmo 
de vacunación, aunque sólo 
el 28% y el 30% de mayores 
de 80 años de Lleida y el Pi
rineu, respectivamente, ha 
recibido las dos dosis. 

FOTO: Núria Garcia / Unos ochenta pasajeros tomaron ayer el tren en la estación del AVE de Lleida 

Primer viaje turístico 
del Tren deis Llacs, que 
circulará hasta octubre 

Ochenta pasajeros subieron ayer al Tren deis 
Llacs para cubrir el trayecto entre Lleida y la 
Pobla de Segur una vez solm;ionados los des
prendimientos en la vía. El tren circulará todos 
los sábados basta octubre. LOCAL 1 PÁG. 16 
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Un de cada dos municipis de 
Lleida presenta un risc zero 
en no tenir cap contagi actiu 
El Pla d'Urgell només té un poble sense casos, 
pero la Segarra arriba al 85,7% amb un risc nul 
Lleida 
REDACCIÓ 

Un total de 125 deis 231 munici
pis de la demarmació de Lleida 
(un 54,1%) no té actualment cap 
cas actiu de coronavirus malgrat 
la situació epidemiológica que es 
dona a les regions de Lleida i I'Ait 
Pirineu i Aran, les que presenten 
pitjors indicadors de Catalunya. 

L'explicació a aquestes dades, 
a simple vista incongruents, és 
que cap deis municipis més po
blats de la demarcació té el risc 
de rebrota O. A més a més, la ma
joria de les capitals de comarca i 
molts deis municipis que tenen 
un risc per sobre de 100 punts 
presenten uns valors molt alts, 
el que fa disparar els indicadors 
globals. El risc zero oscil ·la en
tre el 6,5% deis municipis al Pla 
d'Urgell (on només Castellnou de 
Seana té un risc de rebrot nul} i 
el 85,7% de la Segarra, on divuit 
municipis no tenien ahir cap cas 
de contagi actiu. 

L'Ait Urgell té 13 mumc1p1s 
amb risc zero, el que representa 
el 65% de les poblacions de la co
marca (que no del nombre d'ha
bitants). Es tracta d'Aias i Cerc, 
Arseguel, Bassella, Cabó, Cava, 
Coll de Nargó, Estamariu, Fígols 
i Alinya, Josa i Tuixén, el Pont de 
Bar; les Valls d'Aguilar, les Valls de 
Valira i la Vansa i Fórnols 

L'Aita Ribagor~a té 1 municipi, 
amb riscO (el33,3% de les pobla
cions): Vilaller. 

Les Garrigues té 17 municipis 
sense cap cas actiu (el70,8% deis 
pobles de la comarca): I'Aibi, Ar
beca, el Cogul, I'Espluga Calba, 
la Floresta, Fulleda, la Granade
lla, Granyena de les Garrigues, 
Juncosa, els Omellons, la Pobla 
de Cérvoles, Puiggros, el Soleras, 
Tarrés, els Torms, el Vilosell i Vi
naixa. 

La Noguera en té 18, el 60% 
· deis munícipis de la comarca): 

Ager, Algerri, Alos de Balaguer, 
les Avellanes i Santa Linya, la Ba-

FOTO: ACN / Pare infantil precintat a Linyola el passat mes de desembre 

ronia de Rialb, Bellmunt d'Urgell, 
Cabanabona, Camarasa, Castelló 
de Farfanya, Foradada, lvars de 
Noguera, Menarguens, Montgai, 
Oliola, Térmens, Tiurana, Torrela
meu i Vilanova de !'Aguda. 

El Pallars Jussa compta ara 
amb 10 municipis amb risc O, el 
71,4% de les poblacions): Abella 

de la Conca, el Castell de Mur, 
Gavet de la Conca, lsona i Conca 
Delia, Llimiana, Sant Esteve de la 
Sarga, Sarroca de Bellera, Sente
rada, Talarn i la Torre de Cabdella. 

El Pallars Sobira en té 8, el 
53,3% deis seus municipis): Alins, 
Espot, Esterri d'Aneu, Esterri de 
Cardós, Farrera, Lladorre, Llavorsí 

i Tírvia. 
El Pla d'Urgell només en té 1, 

el 6,25% deis seus pobles): Cas
tellnou de Seana. Per contra, la 
Segarra en té 18, el 85,7% de ls 
municipis): Biosca, Estaras, Gra
nyanella, Granyena de Segarra, 
lvorra, Ma~soteres, Montoliu de 
Segarra, Mantornes de Segarra, 
les Oluges, els Plans de Sió, Ribe
ra d'Ondara, Sanaüja, Sant Guim 
de Freixenet, Sant Guim de la Pla
na, Sant Ramon, Tarroja de Segar
ra, Tora i Torrefeta i Florejacs. 

El Segria només té 12 munici
pis amb risc zero (el 31,58% de 
les poblacions de la comarca): els 
Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret, 
Gimenells i el Pla de la Font, Llar
decans, Massaocoreig, Sarroca 
de Lleida, Sudanell, Sunyer, Tor
re-serena i Torrebesses. 

El Solsones té 11 municipis 
sense cap cas acttiu (el 73,3% 
deis pobles): Castellar de la Ribe
ra, Clariana de Cardener, la Coma 
i la Pedra, Guixers, Lladurs, Llobe
ra, la Molsosa, Pinell de Solsones, 
Pinós, Riner i Sant Lloren~ de Mo
runys. 

L'Urgell té 9 municipis sense 
cap cas actualment (el45% de les 
poblacions): Ciutadilla, Guimera, 
Malda, Nalec, els Omells de na 
Gaia, Ossó de Sió, Preixana, Puig
verd d'Agramunt i Vall bona de les 
Monges. Pel que fa a !"Aran, té 3 
municipis amb risc zero )el 33,3% 
de la comarca): Es Bordes, Cane
jan i Vilamos. 

A més, l' únic municipi del Ber
gueda que pertany a Lleida (Gó
sol) i tres deis sis pobles de la 
Cerdanya que formen part de la 
demarcació (Lies de Cerdanya, 
Prats i Sansor i Riu de Cerdanya) 
també tenen risc nul. 

El mes de mar<;, el cinqué 
pitjor a Ponent des de l'inici 
de la pandémia de Covid 

Demarca ció de Lleida f.Casos positius per mesos 

La demarcació va sumar 3.500 positius, 
tot i que lluny deis 5.465 del passat juliol 

Lleida 
REDACCIÓ 

La demarcació de Lleida va tancar 
el mes de mar~ amb un total de 
3.500 positius confirmats, segons 
les dades obertes de la Genera
lit a! a partir deis balan~os diaris 
del Oepartament de Salut. 

Aquesta xifra representa la 
cinquena suma mensual més al
t a des del mes de mar~ de 2020, 
dada que ve a confirmar que la 
regió sanitaria de Lleida es troba 
immersa en la cinquena onada 
de la pandemia, quan a Catalun-

ya es traben en la quarta onada. 
Aquests 3.500 positius registrats 
el passat mes de mar~ estan per 
darrere deis 5.465 del més de ju
lio!, deis 5.171 de gener de 2021, 
deis 4.954 del mes d'octubre de 
2020 i deis 4.389 del mes de no
vembre de 2020, pero superen 
les dades d'altres mesos que han 
estat especialment complicats, 
com desembre de 2020 (amb 
3.180 contagis) o el passat mes 
de febrer (amb 2.910 contagis). 
Els indicadors, dones, continuen 
massa alts a Ponent. 
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E.l Tren deis Llacs dona el tret de 
sortida a la nova temporada 
La recent obertura de la via entre Balaguer i la Pobla després 
de l'esllavissada ha permes realitzar el trajecte amb normalitat 
Lleida 
ANNA BERGA (ACN) 

El Tren deis Llacs va estrenar ahir 
amb normalitat la nova tempora
da després que la via entre Bala
guer i la Pobla de Segur, que va 
quedar afectada per una eslla
vissada el 12 de mar~, finalment 
s'hagi pogut obrir aquesta setma
na. El primer trajecte va ten ir una 
ocupació de 80 passatgers de les 
280 places disponibles i el servei 
de FGC circulara tots els dissabtes 
fins al30 d'octubre. En total seran 
29 circulacions: 25 del Tren Histo
rie i 4 del Tren Panoramic durant 
els mesos d'estiu de més calor. 
Durant el trajecte de 89 quilome
tres entre la plana i el Prepirineu, 
el tren passa per 40 túnels i 75 
ponts. Com a novetat, el Tren deis 
Llacs estrena un nou lloc web on, 
entre altres, es pot comprar els 
bitllets de forma anticipada. 

Entre els passatgers, n'hi ha 
que estaven passant uns dies de 
Setmana Santa a Lleida, mentre 
d'altres, com la Rosa Maria Sal
merón i el seu marit, havien vin
gut expressament de Cornella de 
Llobregat per fer el trajecte. Entre 
els motius, destaquen el paisatge 
i el fet que és un ferrocarril histo
rie. "Tinc molts bons records de 
quan vaig anar a la mili amb un 
tren d'aquests i de quan em van 
portar de Sevilla a Barcelona amb 
un tren així i espero gaudir-ho 
bastant", explica Eugenio Ro
mero. Per la seva banda, el Joan 
Francesc Megías i la seva dona 
estan passant quatre dies a Llei-

T orre-serona 
reparteix ous 
de Pasqua per 
totes les cases 
l'Ajuntament de Torre-serona un 
ou de Pasqua decorat amb una 
felicitació per totes les cases del 
municipi. Per segon any conse
cutiu, la celebració de la mona 
queda relegada a la mínima inte
racció social. És per aixo que des 
del consistori han apostat per fer 
aquesta acció per "aixecar una 
mica els anims" en un context de 
restriccions i limitacions. 

FOTO: Núrla Gartia/ Alguns deis passatgers que ahir van decidir pujar al tren, que circulara tots els dissabtes fins al proper 30 d'octubre 

da amb una altra parella d'amics 
i, a més de visitar els llocs emble
matics de la ciutat, aquests ve'ins 
de Sant Boi de Llobregat també 
es van animar a pujar al Tren deis 
Llacs perque els hi havia arribat 
que era un "viatge maco i que po
día estar bé". 

Un altre deis passatgers és el 
Poi Garcia, que a banda del viatge 
amb tren, també aprofitara que 
esta a U e ida per coneixer la ciutat 
"abans que ens tanquin", va indi
car. "Tinc un amic que ja hi havia 
estat i també vaig veure la publi
citat a lnstagram quan tot just 

s'obria", va explicar aquest veí de 
Barcelona. 

La principal novetat d'aquesta 
temporada és la posada en marxa 
d'un nou lloc web que incorpora 
el servei de venda anticipada de 
bitllets i que permet als usuaris 
assegurar-se la disponibilitat del 
trajecte el día que volen fer el vi
atge. A banda d'aixo, es mante
nen les mesures de protecció per 
fer front a la Covid-19. Així, s'han 
instaHat dispensadors de gel hi
droalcoholic, s'han senyalitzat les 
mesures anticovid i s'ha refor~at 
el servei de neteja i desinfecció. 

FOTO:-Aj. lbrre-serona/ A.hir dissabte ja es van comen~;ar a entregar 

FOTO: N.G./ S'incorpora la novetat de poder comprar els bitllets en línia 

L' Alt Urgell registra un sisme 
de 3,3 graus amb diverses 
repliques sense causar danys 
La comarca de I'Ait Urgell va re
gistrar dissabte al matí un !erra
tremol de 3,3 graus, segons va 
informar l'lnstitut Cartografíe i 
Geologic de Catalunya (ICGC). 
El sisme, que es va registrar cap 
a les 11.32 hores del migdia, va 
ser "ampliament percebut" a la 
zona i no va causar danys. Se
gons la informació de I'ICGC, 
l'epicentre es va situar a prop 

del municipi de Cava, on tam
bé es van enregistrar varíes re
pliques posteriors de magnitud 
inferior, entre elles una de 2,9 
graus. Cal recordar que a la co
marca de I'Ait Urgell s'han re
gistrat diversos terratremols els 
darrers anys, com el del 2019 de 
magnitud 4,2 que va tenir més 
d'un centenar de petites repli
ques. 
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