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Salut alerta d'un 
augment a les 
UCI: "Si anem a 
aquest ritme/ no 
serà sostenible" 
El secretari de Salut Pública, Jo
sep Maria Argimon, va alertar 
ahir d'un augment d'ingressos 
a les UCI assegurant que si es 
manté el ritme actual, no serà 
"sostenible". Així, va qualificar 
les dades de "preocupants" 
des d'un punt de vista "assis
tencial", afegint que durant els 
pròxims dies es veurà també si 
el virus s'ha expandit arran de 
les trobades socials de Setma
na Santa. Argimon va demanar 
a Pedro Sanchez més "concre
ció" sobre l'arribada de vacu
nes per poder planificar la cam
panya de vacunació. 

Salut mira amb preocupa
ció l'avanç de les dades epi
demiològiques del Covid-19 a 
Catalunya. Segons va explicar 
Argimon, les xifres actuals "no 
van bé" i resten molt pendents 
de quina serà la seva traducció 
"els pròxims 15 dies". En aquest 
sentit, el responsable de Salut 
Pública va assenyalar que no 
es poden valorar de moment a 
causa d'un infradiagnòstic. 

Així, va explicar que la ciuta
dania s'ha comportat com ho fa 
"els dissabtes i els diumenges", 
no acudint als serveis sanitaris 
tot i tenir "simptomatologia 
lleu" i esperant a fer-ho uns di
es més tard. Un fet que ha com
portat que s'hagin diagnosticat 
"menys persones". Aquesta 
possibilitat obre la porta a què 
el virus s'expandeixi més ràpi
dament i pugui sobrecarregar 
les UCI. 

Sort manté. tancats 
els parcs infantils 
i les dependències 
municipals 
L'Ajuntament de Sort ha deci
dit mantenir tancats els parcs 
infantils i les instal-lacions de ti
tularitat municipal per intentar 
frenar l'elevada incidència que 
té la covid-19 a la capita l del 
Pallars Sobirà. De fet, aquesta 
mesura ja s'aplica des del 22 
de març passat i es prorrogarà, 
almenys, fins el 13 d'abril. Des 
del consistori han indicat que 
alguns serveis es poden veure 
afectats per les restriccions i 
han fet una crida a la "respon
sabilitat ciutadana" i a seguir 
de forma estricta els aïllaments 
en cas de tenir coronavirus o 
ser un contacte estret. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 05/04/2021 
Regions sanitàries de Lleida i 11\lt Pirineu i Aran 
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116 25 33.427 6.149 463 601 146 

Seguiment epidemiològic 

Els hospitalitzats per Covid 
a Lleida pugen a 160 i fins a 
3 3 els ingressats a les UCI 
Ponent suma 152 casos i sols 3 comarques tenen 
el risc de rebrot per sota de la mitjana catalana 
Les persones ln1ressades 
amb Covld·19 als hospitals 
públics I privats de la Re1ló 
Sanltirla Lleida van pujar 
ahir a160 aquest dimarts, 
quatre més que dijous 
passat, abans del pont de 
Setmana Santa. Els pacients 
crrttcs a les UCI també 
auamenten I se situen en 
33, una més que dijous. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

Per centres, a l'Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida hi ha 94 hospi
talitzats, 72 dels quals a planta i 
22 a I'UCI; al Santa Maria hi ha 20 
pacients, 14 a planta i 6 a I'UCI; 
als centres privats hi ha 46 perso
nes ingressades, 41 a planta i S a 
I'UCI, mentre que a l'Hotel Salut 
Nastasi no hi ha cap hospitalitzat. 

LLEIDA I PIRINEU 

La demarcació de Lleida va 
sumar ahir 152 nous positius de 
Covid-19 (135 a la regió sanitària 
de Lleida i 17 a la de l'Alt Pirineu i 
Aran), però cap altra defunció. 

A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 32.366 casos con
firmats per PCR/TA, 134 més. Són 
33.427 amb totes les proves (135 
casos més). No s'ha comunicat 
cap altra defunció. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 58 punts fins a 463. La ve
locitat de propagació baixa una 
dècima, fins a 1'1,06. La setmana 
del 20 al 26 de març era d'1,20. 
La taxa de confirmats per PCR/TA 

llfiDA CATALUNYA ESPANYA 
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se situa en 213 per cada 100.000 
habitants i la incidència a 14 dies 
és de 427. El 9,14% de les proves 
que es fan donen positiu, un punt 
menys que la setmana passada 
però molt per sobre del 5% que 
recomana l'OMS. 

La regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran acumula 5.848 casos 
des de l'inici de la pandèmia, 17 
més, i 6.149 sumant totes les pro
ves (17 casos més). No s'ha comu
nicat cap defunció més. 

El risc de rebrot es redueix 28 
punts, fins a 378, mentre que la 
setmana anterior era de 428. 
L'Rt es redueix cinc centèsimes a 
0,98. En l'interval anterior estava 
en 1'1,02. La taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 179 per cada 
100.000 habitants. La incidència a 
14 dies és de 381. El 8, 76% de les 
proves que es fan donen positiu. 
Hi ha 25 pacients ingressats, un 
menys. 

Per comarques, tot i la millora 
general, només les Garrigues, el 
Pallars Jussà i el Solsonès tenen el 
risc de rebrot per sota de la mitja
na catalana, que és de 233. 

CATALUNYA I ESPANYA 

La velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, con
tinua per quart dia consecutiu 
a 'ta baixa i passa d'1,11 a 0,99, 
mentre el risc de rebrot cau a 233 

(-36), segons el darrer 
balanç del Departa
ment de Salut. En 
paral·lel, la incidèn
cia a 14 dies tam
bé baixa i passa de 
242,76 a 234,38. 

S'han declarat 885 
nous casos confir
mats per PCR o TA, 
amb un tot'ríl de 
561.358 (605.964 
~mb totes les 
proves). Cal te-
nir en comp-
te però 
que ha
bitual
m en t 
es fan 
menys 
proves 
durant 
els dies 
festius. El 
7,35% de les 
proves de la darrera setmana .ha 
donat positiu. . 

S'ha informat de 8 noves 
morts, amb un total de 21.400 
defuncions en tota la pandèmia. 
Hi ha 1.708 pacients ingressats 
als hospitals, 100 més que en el 
balanç anterior, i 445 persones a 
I'UCI, 14 més que fa 24 hores. 

Pel que fa a l'Estat, Espanya ha 
registrat 6.623 nous positius de 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del27/03 al 

2/04) 

Covid-19 
des de 

dilluns, fet 
que deixa la 

xifra global en 
3.317.948 des de 

l'inici de la pandè
mia. 

Pel que fa a les defunci-
ons, des de l'últim informe n'hi 

ha hagut 128, i ara la xifra total és 
de 75.911. Madrid encapçala els 
contagis en els últims 7 dies amb 
9.091 casos, seguida de Catalu
nya amb 6.449. Per darrere, An
dalusia amb 5.982 i el País Basc 
amb 3.069. 

Des de l'inici de la pandèmia, 
Madrid és on més contagis s'han 
acumulat, amb 632.515 casos. 
Just després se situa Catalunya 
amb 542.879. Els segueix Anda
lusia amb 511.920. 
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Ajuntaments i el Consell de 
l'Urgell firmen un conveni per 
dinamitzar la Vall del Corb 
Al llarg del 2020, diversos ajun
taments i con~ells comarcals 
han començat a firmar un con
veni amb l'Associació pel desen
volupament integral de la Vall 
del Corb. Aquest conveni és un 
pas important per assegurar la 
dinamització del territori, una 
zona límit entre l'Urgell, la Con
ca de Barberà i la Segarra. Els ob
jectius del conveni són l'articula
ció dels agents claus de la vall, 
l'enfortiment del sector agroali-

Tallers sobre 
competències 
digitals a la 
Seu d'Urgell 
El Punt Òmnia de la Seu pro
posa per aquesta primavera 4 , 
tallers gratuïts de competèn
cies digitals: 2 que tindran lloc 
de manera online i 2 tallers 
més que es realitzaran de ma
nera presencial a l'exterior. A 
cadascun dels 4 tallers hi po
den participar un màxim de S 
persones. Les inscripcions no
més es poder fer en línia. 

mentari i turístic, la fixació de la 
població a la vall, la preservació 
i gestió del patrimoni cultural i 
natural així com la col·laboració 
de tots els habitants en la crea
ció d'una vall viva i acollidora. A 
dia d'avui, aquest conveni ja ha 
estat firmat pels ajuntaments de 
Maldà, de Nalec, de Santa Co
loma de Queralt, de Sant Martí 
de Riucorb, de Passanant i Bell
tall, de Belianes, de Ciutadi lla i el 
Consell Comarcal de l'Urgell. 

Toni Millet supleix 
Antoni Flores al 
Consell del Jussà 

Antoni Flores Ardiaca va aprofi
tar la sessió plenària del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà cele
brada ahir per presentar la seva 
renúncia al càrrec de conseller 
per incorporar-se com a dipu
tat d'ERC per l'Alt Pirineu al Par
lament. Flores ocupava el càr
rec de vicepresident primer del 
Consell Comarcal i a partir d'avui 
serà substituït en aquest lloc per 
Toni Millet, regidor de Salàs de 
Pallars. 

Debat virtual entre millenials i generació Z, 
organitzat per l'Institut d'Estudis llerdencs 
El canal culturaiei.cat serà l'escenari virtual d'avui de la sessió 'OK 
BOOMERS: Debat entre millenials i generació Z'. L'acte es podrà se
guir via streaming a partir de les 18.00 hores i comptarà amb la par
ticipació de l'artista i activista lleidatana Mia Biosca, i dels alumnes 
de la UdL Abel Estiarte Viles i Paula Alvarez Magrí. 

Tàrrega canvia el nom 
del carrer Alfons Xli· pel 
d/una activista cultural 

' El consistori atén la petició d'Omnium 
d'eliminar referències a la monarquia 
Tàrrega 
REDACCIÓ 

El Ple de l'Ajuntament de Tàrrega 
preveu aprovar en la sessió ordi
nària de dijous vinent una modi
ficació en el nomenclàtor de car
rers de la ciutat: el carrer d'Alfons 
Xli, situat al barri de Fàtima, pas
sarà a perpetuar la memòria de 
l'activista cultural i locutora targa
rina Pilarín Minguell Pont (1926-
2020). D'aquesta forma, la capital 
de l'Urgell vol contribuir a pal·liar 
la desigualtat de gènere existent 
en el seu nomenclàtor de carrers 
i equipaments públics. Al mateix 
temps, el consistori també atén 
així una petició d'Òmnium Cul
tural per eliminar qualsevol refe
rència de la monarquia borbònica 
als Països Catalans. 

Val a dir que l'esmentada enti
tat va consultar prèviament el ve
ïnat del carrer d'Alfons Xli sobre el 
canvi de nom i que la seva respos
ta fou positiva en aquest sentit. 
Així mateix, també es pronuncià 
a favor de dedicar el carrer a una 
dona relacionada amb la recupe
ració de la memòria democràtica 
de la ciutat. Pilarín Minguell Pont 

11 a la po tguerra ( 1943-1 

FOTO: Aj. Tàrrega/ El carrer portarà el nom de Pilarín Minguell Pont 

ha deixat una profunda emprem
ta a la seva ciutat natal, un record 
que ara es consolidarà dedicant-li 
un carrer. 

Fou la primera veu femenina 
de Ràdio Tàrrega (va posar locu
ció a l'emissió inaugural l'any 
1954 junt amb Ramon Puiggené); 
destacada impulsora i actriu en 
entitats com l'Agrupació Artística 
Thespis, Teatre de Càmera o l'Or-

feó Lleidatà (al costat de la seva 
parella, l'escriptor Josep Maria 
Madern); i pionera del bàsquet 
femení vencent barreres socials 
en ple f ranquisme (fet documen
tat en una exposició a l'Arxiu Co
marcal de l'Urgell l'any 2019). 
S' ha de recordar que actualment 
només el 7% dels carrers de Tàr
rega porten el nom d'un perso
natge històric femení. 

Xerrades a 
la Pobla de 
Cérvoles sobre 
la massificació 
eòlica a la zona 

La millora del ferm de l' A-2 
entre Torrefarrera i Corbins 
començarà el 19 d'abril 

La Plataforma Veïna Salvem la 
Llena amb la cof.laboració de 
la Coordinadora Garrigues per 
a una Eòlica i Solar Sostenibles 
van organitzar una caminada 
reivindicativa i una xerrada in
formativa a la Pobla de Cérvo
les sobre la massificació eòlica. 
Una setantena de persones van 
assistir a la caminada, la qual 
consistia en una ruta circular de 
7,5km que passava per algunes 
de les localitzacions on es pro
jecten varis dels aerogenera
dors més propers al poble. A la 
tarda, una vuitantena de perso
nes van assistir a la xerrada in
formativa a l'aire lliure. 

El Ministeri de Transports, Mobili
tat i Agenda Urbana (MITMA) co
mençarà el proper dia 19 d'abril 
les obres de millora i reforma del 
tram d'uns 4,5 quilòmetres de 
I'A-2, entre les sortides de Tor
refarrera i Corbins, en sentit Sa
ragossa. Les obres comportaran 
canvis en la circulació en el tram 
afectat ja que es tallarà el trànsit 
a la calçada sentit Saragossa i els 
vehicles es desviaran per l'alt ra 
calçada que, per tant, serà bidi
reccional. 

Aquestes restriccions, però, 
no s'aplicaran entre les 13h de 
divendres i les 7h de dilluns. Així 
mateix, els treballs previs de pre
paració de la calçada obligaran a 
desviar la circulació per l'enllaç 

Els treballs 
comportaran 
el desviament 

de vehicles 

de Torrefarrera entre les nits del 
dilluns 12 al dimarts 13 i del di
marts 13 al dimecres 14, entre les 
22h i les 6h. 

Aquestes obres s'emmarquen 
en la segona fase del projecte de 
rehabilitació del ferm de l'autovia 
A-2 en un tram de 15 quilòmetres 
entre l'enllaç de Torrefarrera i Els 
Alamús, al Segrià. El projecte té 

FOTO: Subdelqacló/Té un pressupost d'adjudicació de 7,6 milions 

un pressupost d'adjudicació de 
7,6 milions d'euros. Els treballs 
se centraran ara en el tram entre 
Torrefarrera i Corbins, en sentit 
Saragossa. Es tracta del mateix 

tram que va ser rehabilitat l'any 
passat però aleshores en sentit 
Barcelona. La duració d'aquesta 
segona fase serà d'aproximada
ment un mes i mig. 
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Denuncien la circulació de La Policia Local 
de Mollerussa 
incorpora quatre 
nous efectius vehicles en llocs prohibits 

del Parc de l'Alt Pirineu 
la Policia local de Mollerus
sa ha incorporat quatre nous 
agents a la plantilla, que passa 
a estar formada per 21 policies 
i dues administratives. Cobrei
xen les places de funcionari de 
carrera vacants a principis del 
2019 després de la jubilació 
anticipada dels seus titulars. 
S'havien cobert de forma in
terina a l'espera del procés se
lectiu, reprès el passat octubre. 

Són camins de la Vall de Santa Magdalena i 
alerten que bona part tenen matrícula andorrana 
Montferrer i Castellbò 
REDACCIÓ 

El Parc Natural de l'Alt Pirineu 
ha denunciat el pas de diversos 
vehicles, bona part d'ells amb 
matrícula andorrana, per alguns 
dels camins de la Vall de Santa 
Magdalena on la circulació mo
toritzada està restringida fins al 
pròxim 1 de maig. Aquests fets 
han tingut lloc durant els dies 
festius de Setmana Santa. En 
alguns casos s'han trencat bara
nes per tal d'aconseguir passar 
pel mig del bosc. Amb les restric
cions, que van entrar en vigor la 

Apaguen 
un incendi 
al costat del 
pantà de Borén 
Els Bombers van apagar ahir un 
incendi de vegetació que es va 
originar al costat del pantà de 
Borén, a l'Alt Àneu, en una zona 
inaccessible. El perímetre del foc 
es va haver de rematar amb eines 
manuals i van treballar cinc dota
clons i un helicòpter. També van 
apagar petits incendis a les Bor
ges, Corbins, Bellpuig i Juneda. 

Aturen i precinten 
una construcció 
sense llicència 
municipal a Talarn 

tardor passada, es busca garan
tir la seguretat, la conservació 
d'aquestes pistes d'alta muntan
ya i minimitzar l'afectació que 
té la circulació motoritzada en 
espècies com el gall fer. Que
den exempts de les mesures els 
propietaris de les finques que es 
trobin dins de l'àrea, els benefi
ciaris dels béns de les forests de 
titular comunal o els que hi des
envolupen activitats del sector 
primari, a més del pas de vehi
cles d'emergències o els serveis 
públics. També es poden sol·lici
tar permisos de pas temporals. 

FOTO: P. N. A. P. / Un vehicle en un camí de la Vall de Santa Magadalena 

Els membres del cos d'Agents 
Rurals van aturar i precintar 
una construcció que s'esta
va realitzant sense la corres
ponent llicència municipal al 
terme·municipal de Talarn. En 
aquest sentit, segons van expli
car a través de les xarxes soci
als, la petició la va fer l'ajunta
ment de la localitat. 

FOTO: Bombers / Imatge del lloc on es va originar l'incendi de l'Alt Àneu 

Denuncien dues persones a les Garrigues 
per cremar restes vegetals sense autorització 
Els Agents Rurals van denunciar recentment dues persones a les Gar
rigues per fer cremes de restes vegetals sense autorització. A t ravés 
de les xarxes socials van recordar que estem en període de prohibició 
de fer foc a menys de 500 metres de zona forestal. Només es poden 
realitzar amb l'autorització excepcional i complint-ne les condic ions. 

Baixen un 20,8% els delictes i un 30,4% 
les deteocions en un any a Alcarràs 
Els delictes a Alcarràs es van reduir el 2020 en un 20,8% en relació 
amb l'any 2019, en passar deis 419 fins als 332. Per tipologies, els de
lictes contra el patrimoni baixen un 22,%; els delictes contra les per
sones, un 18,3%; els delictes contra la seguretat viària, un 9,4%, i els 
robatoris amb força, un 36,8%. l es detencions van baixar un 30,4%. 
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