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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19

L'Rt baixa a 0,87
i el risc de rebrot
puja a 213 a
tota Catalunya
la velocitat de propagació del
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, continua a la baixa i se situa en el
0,87, una centesima menys,
mentre el risc de rebrot canvia
la tendencia després d'una setmana i puja a 213 (+8), segons
el darrer balan~ del Departament de Salut. En paraHel, la
incidencia a 14 di es s'incrementa i passa de 233,45 a 244,32.
S'han declarat 1.893 nous
casos de coronavirus confirmats per PCR o TA, amb un total de 568.977. El 8,19% de les
preves de la darrera setmana
ha donat positiu. S'ha informat
de 37 noves morts, amb un total de 21.519 defuncions en
teta la pandemia. Hi ha 1.629
pacients ingressats als hospitals, 66 menys que en el balan~
anterior.
El risc de rebrot era de 298
entre el 24 i el 30 de mar~, i se
situa en 213 en l'últim interval.
Pel que fa a I'Rt, baixa a 0,87,
per sota de 1'1,22 de la setmana anterior. la incidencia a 14
dies és de 244,32 entre ~131 de
mar~ i el 6 d'abril, per sota deis
244,58 de l'interval anterior.
Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 31 de
mar~ al 6 d'abril n'hi va haver
8.648, xifra inferior a l'interval
anterior, quan se'n van declarar 10.193. Aixo situa la taxa
de confirmats per PCR/TA en
112,14 casos per cada 100.000
habitants, per sota del període
anterior {132,18).

La Val d'Aran
notifica que s'han
detectat cinc nous
casos positius
El Govern del Conselh Generau d'Aran va anunciar aquest
dissabte en un comunicat que
s'han detectat cinc casos positius per Covid-19 al territori. La
nota especificava també que
actualment hi ha set persones
ingressades a la planta de Covid-19 de I'Espitau Val d'Aran.
El Govern del Conselh Generau
d'Aran va aprofitar el comunicat per recordar a tothom la
necessitat de seguir tetes les
mesures preventives establertes per les autoritats sanitaries
i va recomanar també reduir al
maxim la interacció social per
red uir els contagis.
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Lleida registra dues morts
i el 10% de les proves que
es fan surten positives
A la Plana s'han confirmat 128 nous positius des del
darrer recompte i al Pirineu creix el risc de rebrot
La demarcacló de llelda va
sumar en el darrer balan~
170 nous casos poslttus de
Covld-19 (128 a la Plana 142
al Plrlneu}. S'han reglstrat
dues noves defunclons, de
manera que la xlfra global
de morts puja a 765.
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Risc de rebrot per
comarques
(setmana
del 31/3 al 6/4)

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitaria de lleida hi ha
acumulats 32.925 casos confirmats per PCR/TA, 128 més. Són
33.998 si es tenen en compte
tetes les preves. Un total de 618
persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandemia,
dues més que en la darrera actualització.
Pel que fa al risc de rebrot, puja 12 punts, fins a 388. Se situa
per sota del registre de la setmana anterior, quan era de 556. La
velocitat de propagació baixa fins
a 0,83. la setmana del24 al30 de
mar~ era d'1,27.
Pel que fa a la taxa de confirmats per PCR/TA, se situa en 211
per cada 100.000 habitants i la
incidencia a 14 dies és de 457.
El 10,13% de les preves que es
fan surten positives. Actualment
hi ha 121 pacients ingressats als
hospitals, nou menys que en la
darrera actualització. Mentrestant, la regió sanitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran acumula 5.978 ca-
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anterior era de 450. l 'Rt s'incrementa en una cent esima, fins a
0,88. En l'interval anterior estava
en 1'1,13. la taxa de confirmats
per PCR o TA és de 182 per cada
100.000 habitants. la incidencia a
14 dies és de 385. El9,16% de les
preves que es fan donen positiu.
Hi ha 26 pacients ingressats, tres
menys.

PER COMARQUES

Font: Departament de Salut

sos des de l'inici de la pandemia,
42 més, i 6.288 sumant tetes les
preves. Un total de 147 persones
han mort des de l'inici de la pan-

demia, els mateixos que fa 24 heres.
El risc de rebrot puja 17 punts,
fins a 346, mentre que la setmana

Pel que fa a l'índex de rebrot
per comarques, a I'Aita Ribagor~a
segueix augmentant, havent pujat des de 185 punts la setmana
passada fins a 1.979,08 el darrer
balan~. En canvi, es manté la tendencia a la baixa a la Val d'Aran,
on ahir l'índex va tornar a baixar,
ftns els 516,68 punts. Teta la demarcació es manté en vermel l un
dia més, pero, ja que el risc de
rebrot segueix sent alt. El Pallars
Jussa baixa fins als 132,2 punts,
i juntament amb el Solsones són
les comarques amb un índex de
rebrot més baix, les úniques per
sota deis 150 punts.
El Segria es manté estable,
amb només una lleugera millora,
baixant deis 389,09 de divendres
a 384,64 punts ahir.
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Retorn incomplert de Salamanca
Entre els fans que tornen n'hi ha d'entitats agraries de Lleida,
Balaguer, ·Liardecans i la Portella pero encara en falten més
Barcelona
ACN
l'Arxiu Nacional de Catalunya
va rebre ahir el sete lliurament
deis coneguts com a Papers de
Salamanca, la documentació espoliada el 1939 per les torces
franquistes i entre la que figura
documentació del Sindicat Agrícola de Balaguer, la Cooperativa
Popular lleidatana, el Sindicat
Únic Agrícola Cooperatiu de la
Portella i el Sindicat de Pagesos
Unió Agraria de Llardecans.
En les 45 caixes que van arribar ahir, hi ha documents que es
van confiscar a persones físiques
i jurídiques, és a dir, documentació que es pot considerar de titularitat privada i no institucional.
La consellera de Cultura, Angels
Ponsa, i el president de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes,
van lamentar que encara falten
documents i van denunciar que
el Ministeri de Cultura "incompleix" la sentencia que !'obliga a
retornar els papers acordats. Per
aixo van anunciar que interposaran un recurs per a l'execució de
la sentencia que va donar la raó a
la Generalitat.
Els arxivers van anar obrint les
caixes que van arribar ahir a I'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant
Cugat del Valles, i en van anar
descobrint carnets, fulls d'afiliació o fitxes de socis. També hi ha
banderes, com la de Socoros Roig
Internacional, del comite local de
Gandesa, o la de I'Aiian~a Nacional de la Dona Jove.
Aquest lliurament és exclusivament de documentació privada
i es compon de 26 fons documentals (8 d'entitats i associacions, 9
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de particulars i empreses, i 10 de
partits i sindicats) i 68 agrupacions documentals de menor entitat que en total es corresponen a
un volum de 25.602 imatges digitals.
Corresponen a organitzacions
professionals, sindicats, cooperatives, entitats socials i entitats
assistencials i religioses d'arreu
de Catalunya. També, a persones
i famílies. l'Arxiu Nacional de Catalunya és l'encarregat de la restitució material deis documents als
titulars legítims i reaUtzara els tre-
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Denuncien
que l'Estat
ce incomp leix"
la sentencia
balls necessaris per identificar-los
i localitzar-los.
El Departament de Cultura i
la Comissió de la Dignitat van lamentar els incompliments de

-

l'estat espanyol de la sentencia
de !'Audiencia Nacional del 2015,
que !'obliga a retornar tota la documentació acordada per la Comissió Mixta, i que el Tribunal Suprem va ratificar el 2019.
"Avui havia de ser un dia en
que havia d'arribar tota la resta de
la documentació liels particulars
que hi havia a Salamanca i tristament avui no és aquest dia", va
afirmar Cruanyes. Ponsa va destacar que és "un dia important" per
a Catalunya pero va criticar: "Es fa
estrany que després de més de 80

anys de la conftscació d'aquests
papers encara els estiguem reivindicant. Aixo no hauria de passar
en un estat democratic i que es
vanta de ser-ho". El president de
la Comissió de la Dignitat va carregar en la mateixa línia: "Si aquest
estat vol ser un estat democratic,
no ha d'esperar 83 anys des que
es va produir la requisa per restituir. Si té tants inconvenients i hi
posa tantes pegues, és que realment no es creuen ni la memoria
ni el dret de restitució d'un acte
fet per una dictadura".

Maria Barbal presentO a Tremp
1' obra guanyadora del Josep Pla
l'Espai Cultural la [ira de Tremp
va acollir divendres la presentació de la novel-la de la trempolina Maria Barbal, Tandem, Premi
Josep Pla 2021 de narrativa. Un
centenar de persones van poder
assistir a la presentació a la capital del Pallars Jussa.
l'acte va comen~ar amb una
breu presentació de la biografía de !'autora, per part de dos
amigues d'infantesa i joventut
de Tremp, Montse Garcia de la

Chica i Maria Carmen Grau, que
van explicar anecdotes de la seva amistat. A continuació, la periodista Meritxell Bellera, en forma de conversa literaria, va anar
desgranant aspectes clau de la
novel·la com l'amistat, la felicitat,
la maduresa, la família i el pas del
temps a partir de fragments de la
novel· la llegits per Roger Uriach.
La presentació també es va
centrar en aspectes com la creació literaria i la trajectoria de la

novel·lista i el significat de rebre
premis com el Josep Pla o el Premi d'Honor de les lletres Catalanes, que avalen una carrera literaria solida i meritoria.
L'alcaldessa de Tremp, Maria
Pilar Cases, va felicitar !'autora
pels seus reconeixements en nom
de tots els trempolins i trempolines i li va agrair la seva vinculació
i estima per la ciutat. Maria Barba! va rebre recentment el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes.
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