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~ Salut quier~ esperar unos días 
~ para decidir si endurece de 
~ 8 nuevo las restricciones 1 PÁG.1s 
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Lleida celebra 
una Mona sin 
gran afluencia 
de gente y con 
mascarillas 
Lleida volvió ayer a celebrar la 
Mona al aire libre pero con mu
cha presencia de mascarillas y 
con menos afluencia de fami
lias que en los años anteriores 
a la pandemia en espacios típi
cos de la ciudad como el par
que de la Mitjana o les Basses 
d'Aipicat. 

TEMA DEL OlA PÁGINAS 3-7 

FOTO: Núria García 1 Una 
familia celebra la Mona en el 

recinto de les Basses 

MEJORAN LOS INDICADORES. El riesgo 
de rebrote y la velocidad de propagación 
del coronavirus bajan ligeramente en la 
Región Sanitaria de Lleida 1 PAG.2o 

TURISMO DE AVENTURA. 
El sector llega al 80% de su 
ocupación en Lleida 1 PÁG.14 

,., www.lamanyana.cat 
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Denuncian "discursos fascistas" 
en la academia militar de Talarn 
• La acusación parte del colectivo 
progresista Ciudadanos de Uniforme 

Dembéléda 
la victoria al 
Barc;a ante el 
Valladolid en el 
minuto 90 (1-0) 

• El Ministerio de Defensa declina hacer 
ningún comentario al respecto LLEIDAI PÁG.ls 

ORTODONCIA 
INVISIBLE 

~·~ invisalign• 
'•' 

desde 

1990€ 

1 a Visita i Estudi GRATIS 

Un gol de Ousmane Dembélé 
en el minuto 90 sirvió al Bar~a 
para conseguir la victoria ante 
un Valladolid que acabó con 
diez. El equipo de Ronald Koe
man se coloca a un solo punto 
del Atlético de Madrid, que es 
el líder. 

FOTO: EFE 1 Ousmane Dembélé celebra el único gol del partido LLEIDA BALAGUER MOLLERliSSA ALMACELLES 
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Les empreses de turisme actiu del 
Pirineu tanquen la Setmana Santa 
amb una ocupació total del 80% 
Són xifres similars a les del 2019, abans de la pandemia, mentre 
que els hotels i les cases rurals pengen el cartel! de complet 
Lleida 
A. SÁNCHEZ 

Les empreses de turisme actiu 
i esports d'aventura han tancat 
una bona Setmana Santa i han 
registrat una ocupació d'entre el 
80 i el 85%, uns nivells similars 
als que van tenir el 2019, un any 
abans de la pandemia, segons 
I'Associació d'Empreses d'esports 
d'Aventura del Pallars Sobira. Tot i 
comen~;ar la temporada el 15 de 
mar~; amb poca afluencia de vi
sitants, l'aixecament del confina
ment comarcal va provocar una 
allau de trucades i reserves per 
practicar esports d'aventura per 
aquestes dates. 

Alerten de 
la presencia 

El president de l'associació, 
Florido Dolcet, explica que han 
"complert les expectatives" i 
que el 90% de les empreses han 
obert. "El deu per cent restant 
són empreses que encara estan 
compromeses ambla neu, pero si 
no estaríem parlant que gairebé 
el 100% haurien obert". Florido 
assegura que "tant les activitats 
d'aigua -ratting, canoa i kayak
com les de terra - hípiques, quads 
i BTI- s'han defensat molt bé" i 
destaca les bones condicions per 
a la practica d'aquestes modali
tats. "Eis cabals d'aigua deis rius 
i deis barrancs han estat optims, 
la meteorología ha acompanyat i 
el medi natural del Pallars i el Piri-

FOTO: Marta Uuvich (ACN) 1 Una barca de rafting baixant pel riu Noguera Pallaresa 

de turistes a 
Mont-rebei tot 
i estar tancat 
L'alcalde de Sant Esteve de la 
Sarga, Jordi Navarra, va ex
plicar ahir que durant tota 
aquesta Setmana Santa han 
arribat turistes de forma cons
tant al Congost de Mont-rebei 
tot i estar aquest espai natu
ral esta tancat i amb l'accés 
precintat pels Mossos - d'Es
quadra arran de !'última es
llavissada. Navarra explica 
que "els turistes donen vida a 
la comarca i són benvinguts" 
pero a hores d'ara no podem 
obrir l'accés fins que es defi
r¡eixin les responsabilitats en 
materia de seguretat o s'apro
vi el Pla d'Usos del Congost de 
Mont-rebei. 

neu esta en un esclat primaveral 
que ha permés als turistes gaudir 
al maxim de les activitats i aixo 
ens anima a seguir treballant per 
tenir una bona temporada a l'es
tiu", afirma Dolcet. El sector con-

"Satisfacció// al romanic de 
la Vall de BoL que rep 3.620 
visitants tot i les restriccions 
El conjunt romé'mic de la Vall de 
Boí ha rebut un total de 3.620 vi
sitants durant aquesta Setmana 
Santa. Tot i les restriccions deriva
des de la pandemia del Covid-19, 
des del Centre del Romanic de 
la Vall de Boí fan una valoració 
"molt positiva" deis dies festius, 
sobretot si es compara amb la 
Setmana Santa del 2019 en que 
van rebre 6.472 visites, pero amb 

un aforament del 100%, mentre 
que enguany aquest s'ha redu"it a 
la meitat, al 50%. 

El nou servei d'itineraris guiats 
que es van crear per adaptar les 
vis ites guiades a la situació de la 
pandemia també han estat molt 
ben acollits per tots els turistes. 
Fins a 331 persones han fet les 
cinc rutes guiades Taüll, un po-

• ble i tres esglésies; Boí, recinte 

fía tenir aquests mateixos nivells 
d'ocupació els proxims mesos, un 
aspecte que estara condicionat a 
les restriccions que pugui impo
sar la Generalitat. En aquest sen
tit, Dolcet destaca que "després 

emmurallat; Erill la Val!, el poble 
que porta el nom deis Senyors; 
Durro, !'herencia del passat me
dieval i Barruera, el poble al fons 
de la val!, que donen a coneixer 
l'especificitat de cada església i la 
relació amb el seu entorn. 

A banda, algunes de les pro
postes del conjunt de la demar
cació que han rebut un bon nom
bre de visitants han estat el Pare 
Nacional d'Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, els diferents 
pares naturals de la demarcació 
de Lleida, les esglésies de la Va-
11 de Boí, el Centre d'Observació 
de I'Univers del Montsec o el mo
nestir de Vallbona de les Monges. 

.. 
d'un any d'experiencia, els proto
cols sanitaris estan perfectament 
definits i podem garantir una ac
tivitat del tot segura". 

L'ocupació hotelera ha estat 
del 95%, mentre que el turisme 

rural ha tingut plena ocupació a 
la demarcació de Ueida els qua
tre dies festius, segons el presi
dent de la Federació de Cases de 
Turisme Rural de la demarcació, 
Jaume Ramon. 

FOro: Centre del Romanic 1 Més de 300 persones han fet les cinc rutes 
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De.nuncien apologia de l' extrema 
dreta a l' Academia de Suboficials 
de Talarn i indiferencia de l'Estat 
Defensa va refusar fer declaracions al respecte 

Lleida 
ACN 

Un grup de militars progressis
tes ha denunciat la presencia de 
discursos feixistes per part deis 
professors de !'Academia General 
Basica de Suboficials de Talarn, 
que "es dediquen a fer apología 
de !'extrema dreta en comptes de 
dedicar-se a instruir". Segons la 
denúncia, parlaven "d'apallissar 
MENA, bombardejar pasteres", 
afer apología del franquisme i a 
criticar Podem. 

FOTO: N~rla Garcla / Estat en que van quedar els dos turismes 

Tres ferits de carócter lleu en 
un xoc entre dos vehicles a 
1/ avinguda de les Garrigues 

Un portaveu del grup assegu
ra que hi ha "referencies explíci
tes al franquisme a les unitats". 
"Una de les més palmaries és 
que al Ter~ Gran Capita de la Le
gió existeixi la 1 Bandera Coman
dant Franco". "No creiem que a 
Alemanya existeixi algun tipus 
d'unitat dedicada a Hitler, pero és 
"una mostra de l'anormalitat de
mocratica que existeix a Espan-

FOTO: ACN / lmatge d'arxiu de sergents desfilant a !'Academia de Talarn 

Tres persones van resulta r ahir 
ferides de caracter lleu en un 
accident entre dos vehicles a 
l'avinguda de les Garrigues de 
Lleida, a l'al~ada del número 52. 
Els fets van passar al voltant de 
les dues del migdia. Aquests di es 
els Bombers van haver d'inter
venir en més accidents a les ca
rreteres lleidatanes. Diumenge a 
la nit (22.38 hores), a la Nacional 
11, a la Caparrella, on una perso-

na va perdre el cont rol del seu 
vehicle. Va ser traslladada a I'Ar
nau amb diferents contusions. 
D'altra banda, ahir, a les 11.15 
hores, un ca mió es va accidentar 
a Anglesola, mentre que a Aito
na, a la zona d'Utxesa (17.09 he
res) dues persones van resultar 
ferides en un accident de quad. 
Ta mbé va haver-hi dos accidents 
més a Cervera, a I'A-2, i a Gime
nells i el Pla de la Font. 

ya". Consultats per aquest diari, 
des de Defensa no van voler fer 
declaracions al respecte. 

Ciutadans d'Uníforme és el 
grup de Telegram anonim que ha 
posat al descobert en els últims 

Mor Ramon Pintó, !'historie 
alcalde de Granyanella des 
de les eleccions del 1979 
L'historic alcalde de Granyanella 
(la Segarra), Ramon Pintó, va mo
rir ahir dilluns als 73 anys. Pintó 
va ser alcalde del seu poble fins 
a 42 anys, sent així el batlle més 
vetera de Catalunya des de les 
primeres eleccions municipals 

· democratiques celebrades l'any 
1979. En fer-se pública la noti
cia, diversos companys del partit, 

PDeCAT, van expressar el seu con
del pel traspas i en van destacar 
la seva trajectoria com un "alcal
de historie" segons va recordar 
!'alcalde de Torrefarrera, Jordi La
torre. 

Així mateix, un deis companys 
de partit i de comarca, Ramon 
Augé, en va destacar el progrés 
que va aconseguir durant els seus 

Rescaten una dona_que es trobava malament 
mentre anava amb bicicleta a Alas i Cerc 
Una dona que anava amb bicicleta de muntanya va patir una torta in
disposició quan es trobava a la Bastida d'Hortons d'Aias i Cerc. Emer
gencies va activar l'helicopter deis Bombers amb efectius deis GRAE 
que la van evacuar la víctima fins al pare de la Seu d'Urgell. 

Petit conat d'incendi en una empresa 
de Rosselló i foc de matolls a Juneda 
Els Bombers de la Generalitat es van despla~ar diumenge, a les 20.26 
hores, a Rosselló després de rebre un avís d'un incendi en una em
presa. Al cap de mitja hora el foc ja estava controlat i no es va haver 
de lamentar cap ferit. Per una altra banda, a Juneda, a les 17.18 ho
res van apagar un petit foc de mato lis que es va originar a la zona del 
carrer Prat de la Riba. 

anys nombrosos casos d'apologia 
del feixisme a les Forces Armades 
espanyoles i denuncien que l'ex
tremadreta esta "normalit zada" 
als quarters davant la "total indi
ferencia" del govern de Sánchez. 

anys de mandat pel seu munici
pi i !'aposta que tenia per la cer
ca de consensos i defugir de les 
figuracions. Augé en lloa la seva 
implicació total i recorda que en 
les darreres trobades que havien 
tingut, Augé -ja coma alcalde de 
Cervera- i Pintó havien abordat 
les problematiques amb els en
tollaments de les finques del mu
nicipi de Granyanella amb l'aigua 
pluvial que ve de Cervera. 

Tremosa considera "possible" 
combinar els protocols amb 
l'activitat a les pistes d'esquí 

A les xarxes socials, I'Associa
ció Catalana de M unicipis també 

va expressar el seu condol a la 
família, amics i ve'ins de Ramon 
Pintó. 

El conseller d'Empresa i Conei
xement, Ramon Tremosa, con
sidera "possible" combinar el 
control estricte de les mesures 
sanitaries per f renar els canta
gis de coronavir~ amb el man
teniment de l'activitat a les es
tacions d'esqu í. En una visita a 
l'estació de Boí Taüll, va fer una 
valoració "positiva" d'una tem
porada "complicada" i va desta-

'Lf'A Jforca;'acfa}t6oaacfos 
J V1- ABOGADOS Y MED I A'60RES 

¿HAS PENSADO EN DIVORCIARTE? 
CONFÍA EN NOSOTROS. 

Somos especia[istas, 
20 años efe e~eriencia 
en (]YE(j{_P.CJ-{0 (]YE Pjl_?dJLJjl_ 

0 973281424 

G) info@horcajada-abogados.com 

O Avda. Blondel, 27, 7-1 • Lleida 

car que els protocols Covid que 
van implementar les estacions 
d'esquí han funcionat per man
tenir l'activitat econbmica a les 
comarques de muntanya. va 
elogiar les mesures, que va dir 
que han vingut per quedar-se, 
i va remarcar que combinar les 
restriccions amb activitat econo
mica ha estat clau per mantenir 
"en vida" el sector. 

• Consell Comarcal 
• del Segria 

Esmena errada títol acord 
Aprovació inicial del Pla 

Parcial Industrial "Les Planes" 
(SUD-4) 

Es publica la rectificació de l 'enun
ciat de l'acord del Pie del Consell 
Comarcal de 5 de mary de 2021, 
publica! en aquest diari en data 20 
de mary de 2021 , essent el correcte 
el segOent: 
Aprovació inicial del Pla Parcial In
dustrial "Les Planes" (SUD-4) de 
Soses i A lcarrás 

U e ida, 30 de mary de 2021 

El presiden!, 

David Maso! Florensa 
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Augmenten 
els pacients de 
Covid als hospitals 
de Catalunya 
La veloc1tat de propagació dei
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, con
tinua per tercer dia consecutiu 
a la baixa i es redueix a 1,11, 
cinc centesimes menys, men
tre el risc de rebrot cau a 269 
(-11), segons el darrer balan~ 
del Departament de Salut. En 
paral·lel, la incidencia a 14 di
es puja lleugerament i passa de 
241,23 a 242,76. S'han decla
rat 831 nous casos confirmats 
per PCR o TA, amb un total de 
560.473. El 7,04% de les pro
ves de la darrera setmana ha 
donat positiu. S'ha informat de 
17 noves morts, amb un total 
de 21.392 defuncions en tota la 
pandemia. Hi ha 1.608 pacients 
ingressats als hospitals, 57 més 
que en el balan~ anterior, i 431 
persones a I'UCI, set més que fa 
24 hores. 

El risc de rebrot era de 258 
entre el 19 i el 25 de mar~ i se 
situa a 269 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, baixa a 1,11, 
per sota de 1'1,16 de la setma
na anterior. La incidencia a 14 
dies és de 242,76 entre el26 de 
mar~ i 1'1 d'abril, per sobre deis 
223,03 de l'interval anterior. 
Pel que fa als casos confirmats 
per proves PCR o tests d'antí
gens, en el període del 26 de 
mar~ a Pl d'abrii n'hi va haver 
9.530, xifra superior a l'interval 
anterior, quan se'n van declarar 
9.191. Aixo situa la taxa de con
firmats per PCR/TA en 123,58 
casos per cada 100.000 habi
tants, per sobre del període an
terior (119,18). 

Mossos i polides 
locals imposen 
1.829 sandons de 
dijous a diumenge 
Els Mossos d'Esquadra i les po
lides locals de Catalunya han 
imposat 1.829 sancions per in
compliments de les restriccions 
durant aquests dies de Setma
na Santa. Així, des de dijous a 
diumenge s'han aixecat 1.431 
actes per incomplir el toe de 
queda. També s'han sancio
nat 101 bars i restaurants per 
incomplir els horaris o l'afora
ment. Per últi'!l, també s'han 
imposat 297 sancions per voler 
sortir de Catalunya o sortir de 
la seva comarca sense complir 
els requisits establerts com cir
cular amb la mateixa bombolla 
de convivencia. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 01/04/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Baixa el risc de rebrot i la 
velocitat de propagació a 
la Regió Sanitaria de Lleida 
Durant les darreres hores s'han detectat 98 casos 
a la Plana i 15 a les comarques del Pirineu lleidata 
Els indicadors van millorar 
lleugerament durant la 
darrera jornada de la Regló 
Sanitaria de lleida, pero així 
r tot seguelxen disparats. 
El risc de rebrot va baixar 
cinc punts i se situa als 521, 
mentre que la velocitat de 

. propagació (Rt) és d'1,16. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la Regió Sanitaria de Lleida hi 
ha acumulats 32.232 casos con
firmats per PCR/TA, 98 més. Són 
33.292 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 601 
persones han mort per Covid-19 
des de l'inici de la pandemia, cap 
més que en la darrera actualitza
ció del Departament de Salut. 

Pel que fa al risc de rebrot, bai
xa cinc punts fins a 521. Se situa 
per sobre del registre de la set
mana anterior, quan era de 436. 
La velocitat de propagació baixa 
sis centesimes, fins a 1'1,16. La 
setmana del19 al 25 de mar~ era 
d'1,20. La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 241 per cada 
100.000 habitants i la incidencia a 
14 dies és de 441. El 9,40% de les 
proves que es fan donen positiu. 
Actualment hi ha 112 pacients in
gressats als hospitals, set més. 

Mentrestant, a la Regió Sani
taria de I'Ait Pirineu i I'Aran acu
mula 5.831 casos des de l'inici 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

_Po_s_iti_'u_s ----=3""'9=.4=2,_.,4 Positius 

_M_o_rt_s ____ _...7_,4'-L.7 Morts 

de la pandemia, 15 més, i 6.132 
sumant totes les proves. Un total 
de 146 persones han mort des de 
l'inici de la pandemia, cap més 

605.055 _Po_s_iti_us __ ..::;3.;.:.3:;.;:0;.;:;0.;.:.9:;.;:6=5 Positius 132.185.530 
21.392 Morts 75.698 Morts 2.869.243 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del25/03 al 

1/04) 

Font: Departament de Salut 

respecte la darrera actualització. 
El risc de rebrot es redueix 3 

punts, fins a 406, mentre que la 
setmana anterior era de 403. L'Rt 

es redueix dues centesimes a 
1,03. En l'interval anterior estava 
en el 0,95. La taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 192 per cada · 
100.000 habitants. La incidencia a 
14 di es és de 390. El 8, 78% de les 
proves que es fan donen positiu. 
Hi ha 26 pacients ingressats, qua
tremés. 

PER COMARQUES 

Pel que fa al mapa del risc de 
rebrot, el Pallars Sobira segueix 
millorant els seus indicadors, ja 
que fa una setmana tenia un risc 
de rebrot de més de 2.200 punts 
i ara se situa en 447,44. On no 
s'aconsegueix aplanar la corba és 
a la Val d 'Aran, on fa dies que os
cil·len prop deis 900 punts, unes 
xifres altíssimes si les comparem 
amb comarques properes com 
I'Aita Ribagor~a (484) o el Pallars 
Jussa (133). 

A la plana els indicadors bai
xen lleugerament, per exemple, 
el Segria ha baixat de 581 a 5.68 
punts, pero el Pla d'Urgell segueix 
amb un risc de rebrot de més de 
800 punts. Aixo fa que tota la de
marcació de Lleida tingui un risc 
"al~" de rebrot, segons el Depar
tament de Salut. 
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