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Les residencies de Ueida porten un mes sense registrar morts per la Covid entre els seus usuaris gracies a la 
vacunació, després que durant la pandemia hagin mort 312 persones al contagiar-se'n gairebé 3.400. De fet, el42% 
dels morts a la província corresponen a aquest col·lectiu. durament castigat en centres de Tremp, Lleida i Solsona. 

CORONA VIRUS UN ANV DE PANDEMIA 

Les residencies de Lleida fa un mes 
que no registren morts per la Covid-19 
En els últims 30 dies han mort 24 persones pel virus, cap en un geriatric 

M. MARQU~S 1 REDACCIÓ 
ILLEIDA 1 La immunització contra 
la Covid en tates les residencies 
les ha deixat lliures del virus i 
des de fa un mes ja no es regis
tren morts pel coronavirus en 
els centres de Lleida. En concret, 
}'última defunció al pla va ser el 
passat 5 de mar~, m entre que al 
Pirineu va ser el 8 de mar~, se
gons les dades del departament 
de Salut. Alllarg d'aquest últim 
mes, han mort vint-i-quatre per
sones a la província a causa de 
la Covid, de les quals setze te
nien més de vuitanta anys i, per 
aquesta raó, és crucial vacunar 
aquest grup d'edat, que aques
ta setmana ja tindra la primera 
dosi (vegeu el desglossament). 

Des del comen~ament de la 
pandemia, el 70 per cent dels 
gairebé 750 morts pel virus a 
Lleida tenia més de vuitanta an
ys. Respecte al balanc;: dels ge
riatrics i les residencies de salut 
mental durant tata la pandemia, 
han mort 312 persones (216 a 
Ponent i 96 alPirineu) i un total 
de 2 .396 s'ha contagiat del virus 

DOS CASOS 

El 92,7% d'usuaris i tot 
el personal estan vacunats 
i només s'han donat 
positius i molt lleus 

(1.954 al pla i 442 a les comar
ques de muntanya). D'aquesta 
manera, corresponen al42 per 
cent de tots el morts a Lleida i el 
6 per cent deis 39.424 infectats. 

Així, fa setmanes que aquest 
coHectiu té les dos dosis de Pfi
zer contra la Covid, que junta
ment amb els sanitaris van ser 
els primers a vacunar-se,ja que 
és qui més ha patit durant la 
pandemia amb la constant de
tecció de brots i morts. En con
cret, el 92,7 per cent dels 4.940 
usuaris lleidatans estan immu
nitzats, pero cal tenir en compte 
que a les residencies continuen 
registrant-se decessos per altres 
motius i, a mesura que ingressen 
usuaris, Salut els va vacunant. 

Incidencia "quasi zero" 
Actualment, la incidencia del 

virus és "gairebé zero" i tates 
les residencies de la demarcació 
de Lleida excepte una són lliures 
de la Covid. Segons les últimes 
dades de Salut corresponents a 
la setmana passada, es tractava 
de la de Sant Josep de Malpartit, 
a Torrefarrera, on només hi ha-

via dos usuaris encomanats deis 
42 que té el centre. Eren nous in
gressos que eren a !'hospital i el 
geriatric estava classificat com 
a taronja (situació sota control). 
Les altres 72 residencies del pla 
de Lleida eren verdes (sense ca
sos actius), així com les 14 de la 

regió sanitaria de l'Alt Pirineu 
i Aran. Així mateix, els centres 
residencials que més han patit 
per la Covid a Lleida han estat 
la Fiella de Tremp, en la qual 
van morir 61 usuaris després 
d'encomanar-se gairebé tots; la 
de Sant Josep de Lleida, en la 

qual van morir 36 persones, i 
la de Solsona, que va registrar 
un total de 28 defuncions. Pel 
que fa a la residencia de Tremp, 
la Fiscalía va abrir diligencies 
per 61 presumptes delictes d'ho
micidi per imprudencia i el de
partament de Salut encara la té 

Persones de 60 a 65 anys feien cua ah ir per vacunar-se al pavelló Onze de Setembre de Lleida. 

intervinguda. D'altra banda, el 
jutjat d'lnstrucció número 1 de 
Lleida ja ha comen~at a inves
tigar els fets ocorreguts al cen
tre de Sant Josep. Cal recordar 
que a Catalunya han traspas
sat 8.778 usuaris d'un total de 
33.630 infectats. 

LA DADA 

MAR~ DEL2021 

L'últim dia en que va morir un 
usuari d'una residencia al pla i 
al Pirineu va ser el dia 8. 

USUARIS A LLEIDA 

El 93% estan immunitzats de 
la Covid des de fa setmanes i ja 
gairebé no hi ha casos. 

MORTS 

A residencies de Lleida per la 
pandemia. la Fiella de Tremp 
va registrar 61 defuncions. 

Vacuna per als de 70 a 79 anys a Balaguer 
El CAP ja dona cita a aquesta franja, després d'acabar amb les primeres dosis als 
majors de 80. La de Janssen s'administrara a les persones d'entre 65 i 69 anys. 

• Alguns velns de Balaguer 
d'entre 70 i 79 anys ja han estat 
citats pel CAP de la capital de 
la Noguera per rebre la vacu
na contra la Covid-19. Segons 
van explicar a aquest diari, els 
-velns d'aquesta franja d'edat 
que van rebre una trucada deis 
professionals de l'ambulatori 
seran vacunats amb la dosi de 
Pfizer dema mateix. D'aques
ta manera, el departament 
de Salut comenc;:a abans del 
previst la vacunació a aquest 
coHectiu, que a Catalunya es 
preveu comen~ar diumenge 
vinent després d'acabar d'ad
ministrar les primeres dosis 
als majors de 80 anys. 

Aixo sera possible després 
que ahir arribessin 193.050 
dosis de Pfizer/BioNtech i que 
s'inocularan tates aquesta set-

Les dosis de Pfizer que ah ir van arribar a Catalunya. 

mana. Aquesta remesa forma 
part dels 1,2 milions de dosis 
que van arribar a Espanya i se 
sumen allot de 168.000 va
cunes d'AstraZeneca que es 

van rebre divendres (vegeu la 
pagina 6). D'aquestes, se n'ad
ministren 110.000, ja que la 
resta es guarden per a segones 
dosis, i que serviran per vacu-

nar persones d'entre 60 i 65 
anys. Fins ahir, es van admi
nistrar els 1.800 entre Lleida 
i el Pirineu i el33% d'aquest 
coHectiu ja té la primera do
si, mentre que també la té el 
70% deis lleidatans majors de 
80 anys. 

A més, la segona dosi als 
majors d'edat s'ha adminis
trat al30%. A nivell general, el 
15% de la província té la pri
mera injecció (68.286 perso
nes), mentre que prop d'un 7% 
esta immunitzada (29.357). 

De la mateixa manera, el se
cretari general de Salut, Marc 
Ramentol, va dir que les per
sones de 65 a 69 anys "segu
rament seran vacunats amb 
les de Janssen". Sera a partir 
de meitat d'aquest mes d'abril 
i només es necessita una dosi. 
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La Generalitat decidira a mitjans d'aquesta 
setmana si endureix de nou les restriccions 
Mentre creix a Lleida el nombre de municipis amb elevat risc de rebrot i són ja 4 de cada 10 11 Puigverd, 
Artesa i Montoliu, al Segria, tenen els índexs més alts juntament amb Vallfogona de Balaguer 
R.R. 
1 LLEIDA 1 La Generalitat decidira 
entre dema dimecres i dijous 
si és necessari endurir de nou 
les restriccions davant de la Co
vid, després d'haver-les relaxat 
a les portes de la Setmana San
ta. Així ho va explicar ahir el 
secretari general de Salut, Marc 
Ramentol. En declaracions a Ca
talunya Radio, va valorar que 
"venen dies complicats" des del 
punt de vista assistencial i va 
recalcar l'augment progressiu 
d'ingressos a les unitats de cu
res intensives (UCI). Aquestes 
acullen 431 pacients en el con
junt de Catalunya i els ingressos 
augmenten malgrat que altres 
indicadors epidemiologics no 
pugen. "No augmenten pero 
estan estables, i aixo no són 
bones notícies", va puntualit
zar Ramentol, encara que es va 
mostrar partidari de "donar cert 
temps perno prendre decisions 
en calent". 

Aquestes declaracions arri
ben mentre a Lleida augmenta 
el nombre de municipis amb un 
alt risc de rebrot. Les xifres del 
departament de Salut apunta
ven ahir a un total de 89, un de 
cada quatre deis 231 que con
formen la província. L'índex 
més alt corresponia a Vallfo
gona de Balaguer, amb 5.456 
punts. El consistori va adver
tir de 24 casos actius a través 
d'un ban en el qual va dema
nar precaució als vei'ns del mu
nicipi. El segueixen Puigverd 
(5.364), Montoliu (4.148) i Ar
tesa (3.992), tots al Segria. 

Per la seua part, localitats 
com Sort i Mollerussa han vist 
millorar els índexs de risc de· 
rebrot els últims dies (vegeu el 
desglossament lateral). 

Les taxes de la Covid 
es frenen i baixen a 
Lleida i el Pirineu 
• Les taxes de la Covid van 
baixar lleument a Lleida i el 
risc de rebrot va disminuir 
cinc punts al pla, amb 521, i 
tres al Pirineu, amb 406. La 
velocitat de contagi (Rt) va 
passar d'un 1,22 a Ponent a 
un 1,16 i al Pirineu va bai
xar d'un 1,05 a un 1,03. Ai
xí mateix, Salut va registrar 
113 contagis i la província 
ja detecta més de mil casos a 
la setmana. En el conjunt de 
Catalunya, el rebrot va bai
xar als 269 punts (-11), pero 
els ingressos van augmentar 
fins als 1.608 (+57). 

89 
MUNICIPIS AMB ALT RISC 

Davant els 77 fa una setmana i 
poc més de seixanta a mitjans del 
mes passat. 

DAD ES 

9 
AMB RISC MODERAT 

Amb un índex de risc de rebrot 
per sota de cent, entre els quals 
destaca Solsona. 

SITUACIÓ EN CADA MUNICIPI 

Risc de rebrot 
(iEPG)als 

municipis de 
lleida 

(1 /04/2021) 

.. 

• Risc alt 
11 Risc mitja-alt 
O Risc mitjá-baix 
D Risc baix 

Font Departament de Salut 

DADES DE LA COVID-19 

133 
. AMB RISC BAIX 

La majoria de municipis lleida
tans té un índex de risc zero o 
molt baix. 

Capitals amb risc alt. Gairebé totes 
les capitals de comarca de Lleida 
presenten un alt risc de rebrot en
cara que amb importants variacions 
ehtre si . Així, a Mollerussa és de 
1.412 punts; a Vielha, de 1.1 44; i a 
Sort, de 882. Les xifres són menors, 
encara que per sobre deis cent 
punts, a Lleida ciutat (553), la Seu 
(562), Tremp (168), el Pont de Suert 
(218), Cervera (518), Ta rrega (404), 
Balaguer (382) i les Borges (227). 

Solsona, l'excepció. És !'única capi-
. ta l de comarca lleidatana amb un 
risc de rebrot considerat moderat. 
amb 35 punts. Es considera alta 
partir de cent. 

Sort i Mollerussa milloren. Sort ha 
passat d'un risc de rebrot de més de 
dos mil punts fa una setmana a 882, 
mentre que a Mollerussa passa de 
més de 1.500 a 1.412.A Bell puig és 
de 1.050, una xifra més alta que la 
setmana passada. 

Per sobre de mi l punts. Farrera, 
Castelldans, la Fuliola, Bellvís, Alco
letge, Albesa, Vilanova de la Barca, 
Rosselló, So ses, Aitona, Benavent de 
Segria, Ang lesola i Sant Guim de la 
Plana són localitats que superen els 
mi l punts a Lleida. 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR!TA 1 1 INGRESSOS HOSPITALARIS 
1 1 

DEFUNCIONS 

1.013 
868 121 

737 98 103 

6 6 6 

1 2/03-18/03 1 9/03-25/03 26/03-01/04 1 2/03-18/03 19/03-25/03 26/03-01/04 12/03-18/03 19/03-25/03 26/03-01/04 

LLEIDA PIRINEU 

INCIDtNCIA ACUMULADA VACUNATS PRIMERA % PCR/TA POSITIVES 
EN 14 DIES DOSI 

~·•· ·•· !llllll!m··IBDm!llll 
DATA RISC DE REBROT RJl1l 

•· .. . ' .. 
26/03-01/04 521 406 1,16 1,03 440,59 389,67 12.828 2.623 9,40 8,78 

19/03-25/03 436 403 1,20 0,95 359,74 418,74 4.3 18 926 9,15 6,87 

1 2{03-18/03 351 450 1,15 1,15 302,38 440,55 1.591 281 7,78 7,41 

(1 )laxa de reproducció efectiva del virus Font: Departament de Salut 

Aran encap~ala 
el risc de rebrot 
i el Solsones, el 
ritme de contagi 
• El risc de rebrota la Val 
d'Aran ha anat en aug
ment en els últims dies i 
s'ha situat al capdavant 
de Catalunya, amb un ín
dex de 971, superior al de 
qualsevol comarca catala
na. El Conselh Generau 
d'Aran va donar compte 
ahir de sis positius detec
tats i de quatre persones 
ingressades a la planta 
de Covid de !'hospital de 
Vielha. Les dades epide
miologiques han empit
jorat també al Solsones, 
la comarca catalana amb 
més velocitat de contagi. 
El departament de Salut el 
xifra en 2,42, la qual cosa 
significa que cada conta
giat transmet el virus a 
més de dos persones. Fa 
una setmana, era l'única 
comar ca de tot Catalu
nya amb un risc de rebrot 
baix. Ara és de 147, una 
xifra una mica per sobre 
delllindar deis cent punts, 
a partir de la qual es con
sidera que el risc és elevat. 

Totes les comarques 
lleidatanes presenten un 
risc de rebrot alt, pero 
amb grans variacions en
tre si. A la comarca del 
Pallars Sobira, l'índ ex 
ha passat en qüestió de 
pocs dies de superar els 
1.200 punts als 447 que 
té actualment. 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 39.424 
MORTS 

IMMUNITZATS 29.357 
CATALUNYA 

CASOS 605.055 
MORTS 21.392 
IMMUNITZATS 443.580 

ESPANYA 

CASOS 3 311.325 
MORTS 75.783 
IMMUNITZATS .852.806 

MÓN 

CASOS 131435 555 
MORTS 2.855.894 
IMMUNITZATS 138.528.569 

(2) 757 segons l'estadística d'AQuAS 
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MUNICIPIS OBITUARIS EQUIPAMENTS SERVEIS 

Mor Ramon Pintó, últim 
alcalde que ho era des del 79 
La zona industrial de Granyanella, el seu gran repte com a edil 
11 V. e u r en pohtica sota la UCD 1 va passar a CiU i a Junts 

X. SANTESMASSES 
1 GRANYANELLA 1 L'alcalde de Gra
nyanella, Ramon Pintó, va mo
rir ahir als 73 anys. Era !'al
calde més vetera de Catalunya 
i l'únic que quedava a Lleida 
que exercia des de les prime
res eleccions democratiques. 
Va presidir el consistori amb 
majoria absoluta des de l'abril 
del 1979. Va comen¡;ar la se
ua etapa sota les sigles de la 
UCD, va seguir amb CiU i va 
finalitzar amb Junts. Agricul
tor de professió, Pintó va estar 
al costat d'Unió de Pagesos en 
les protestes contra el tra¡;at de 
la variant de l'A-2 a Cervera. 
Gairebé un quart de segle des
prés, el seu objectiu prioritari 
ha estat potenciar el desenvo
lupament comercial i industrial 
de l'estreta franja de terreny 
que separa Cervera de Tarre
ga. Pintó explicava que "confio 
a veure algun dia com els polí
gons de Granyanella uneixen 
les dos capitals de comarca". 
Ara, aquest tram d'autovia de 

EXERCIT FORMACIÓ 

Pintó, en una foto d'arxiu, va morir ah ir als 73 anys. 

tot just 5 quilometres ocupa 
més de 300 treballadors. Fonts 
del consistori van dir que en 
els propers dies es reuniran els 
quatre edils restants per deci
dir qui assumeix les funcions 
d'alcalde. A la Segarra només 
hi va haver un alcalde que va 
complir els 40 anys al carrec, 

Jaume Llobet, de Montornes, 
que es va retirar fa dos man
dats. A Catalunya queden dos 
alcaldes que ho són des de les 
primeres eleccions democrati
ques: Pere Morell de Torroella 
de Fluvia (Girona), de 71 anys, 
i Josep Vila, de Fogars de la 
Selva, de 67. 

L'edifici de l'antiga escota de Vilamos. 

Vilamos habilitara un 
local social a l'escola 
E. FARNELL 
1 VILAMOS 1 L'antiga escola de 
Vilamos es convertira en un 
local social municipal a par
tir del proxim estiu. El con
sistori preveu rehabilitar una 
planta d'aquest equipament i 
dotar-lo de serveis, una cuina 
i una sala amb projector, de 
manera que es disposi d'un 
espai polivalent per als velns 
de la localitat. 

L'alcalde, Oriol Sala, va 
apuntar que esta previst que 
les obres s'iniciln el proper 
mes de maig i s'abordara la 

rnillora de la planta sota ca
berta d'aquest edifici. 

El projecte també inclou 
la millora de la teulada i la 
vorera fins al punt verd i el 
mirador. Els treballs contem
plen una inversió de 142.000 
euros i compten amb una 
subvenció de 134.000 euros 
delPUOS. 

D'altra banda, l'equipa
ment s'ubica a la zona del 
nucli urba antic, de forma 
que el consistori confía a di
namitzar el centre amb més 
activitat social. 

Denuncien discursos 
feixistes entre militars 

MUNICIPIS 

Concorregut 
mercat setmanal 
a Tarrega 

ACN 1 REDACCIÓ 
1 LLEIDAI Ciutadans d'Uniforme, 
grup anonim. de Telegram que es 
defineix comuna "organització 
de militars democrates", va as
segurar que fa dos setmanes va 
rebre una denúncia, també anó
nima, sobre "discursos feixis
tes" de professors de !'Academia 
General Basica de Suboficials 
de Talam, que "es dediquen a 
fer apología de l'extrema dre-

www.segre.com/ club 

Telefon del Club 

973 248 008 

ta en comptes de dedicar-se a 
instruir". Segons la denúncia, 
parlaven d'"apallissar menes, 
bombardejar pasteres'1, fer apo
logía del franquisme i criticar 
Podem. Per la seua part, fonts 
del ministeri de Defensa van as
segurar no tenir constancia de 
la denúncia. El grup també va 
criticar la presencia del feixisme 
en l'Exercit i la "indiferencia" 
de la Moncloa. lmatge d'ahir del mercat setmanal de Tarrega. 

SORTEIG APATS AL RESQUIT 

El$ GUANYADORS ES PUBLICARAN A LA WEB 1 A 
LES XARXES El 15 D'ABRIL. 

GOLMÉS (PLA D'URGELL) 

El restaurant Resquitx, obert des del1986, es 
troba ubicat a Golmés i ofereix cuina de 

lleida elaborada amb productes de 
proximitat comprats a productors locals. Un 
establiment emblematíc amb més de trenta 

anys d'historia. 

11 Resquitx 
Tel. 973 711 0 80 www.resquitx.com 

1 TARREGA 1 Tarrega va celebrar 
ahir el seu mercat setmanal, 
malgrat ser festiu, i va estar 
molt freqüentat. Van ser molts 
els que van aprofitar per com
prar aliments i recollir la mona 
de Pasqua. No obstant, hi havia 
entre un 60 i un 70% de les pa
rarles habituals. Així mateix, 
bona part deis comer¡;os van 
optar per mantenir abaixada 
la persiana. 

Oferta subscriptors: 

L 

SORTEIG 3 MENÚS 
·o : 

Envia un correu a 
marketing@segre.com 

amb el teu nom, número 
de subscriptor i telefon 

fins al14 d'abril. 
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Cercle 
·Aniversari 

Moltes felicitats, Laia, que passis molt bon dia del teu lOe 
aniversari i siguis molt feli~ avui i sempre. T'estimem moltíssim. 

PiG: La meua mascota! 
Presenta'ns la teua mascota 
enviant-nos fotos a cercle@segre. 
como pujant-les al web (fins al 
30 d'abril) i entraras al sorteig de 
quatre premis: 
tres lots de productes i sessíó de 
perruqueria pera la teua mascota 
a V3 Equip Veterinarí, i una estada 
per a dos persones més la mascota 
a I'Hotel SNO Mont Ro mies. 

El nom del guanyador/a 
es publicara el4 de maig 

Bases i imatges a 
segre.com/cercle 

Mama primerenca. Aquesta gateta que Octavio Asensio va trobar 
amb seriosos problemes de salut s'ha recuperat i ja és mama. 

GUIA 1 31 1 

Que és Cercle? Un punt de trabada entre lectors 1 teleespectadors de SEGRE i Llelda TV. 
També ens pots trobar al Magazine Diari de N ir de Lleida TV. 
Com partlclpar-hi? Tria la secció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. les felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva 
publicació, coma mini m, acompanyades de la identificació de la persona que les envía (no m, adre~a. DNI i telefon de contacte). 

DJ&: cardit 
............................................................................................................................................................................................................... 

Projecte: Millorar professionalment 

Objectius: Tornar a actuar en di recte-

Un DJ optimista davant la pandemia 
L'esperit de superació i una marcada ten
dencia a l'optimisme han ajudat el DJ Bacar
dit a convertir !'actual crisi sanitaria en una 
oportunitat per millorar professionalment i 
emprendre, amb forces renovarles, la seua 
carrera musical, una vegada torni la tan de
sitjada normalitat. 

El jove discjoquei de Tremp explica que, 
ara fa un any, va haver d'anuHar més de 70 
festes que tenia programarles i que aquests 
van ser els dies més durs de tota la seua carre
ra, ja que va passar de tenir dos actuacions a 
la setmana a no tenir-ne cap. "Vaig decidir no 
quedar-me de bra¡;os plegats i vaig comen¡;ar 
a formar-me amb els millors professionals del 
sector, aprenent els pilars basics de l'escena 
musical", assegura. D'altra banda, explica 
que ha aprofitat aquesta "aturada" per fer 
realitat un dels seus somnis: endinsar-se en el 
món de la producció musical. Així que, durant 
l'últim any, s'ha bolcat a les xarxes socials, 
on les seues actuacions han aconseguit més 
de 20.000 oients. 

Per tot plegat, el músic paliares es veu més 
preparat que mai per tornar a les actuacions 
en directe i s'atreveix a afirmar que "quan 
a~nseguim sortir d'aquesta situació, segur 
que gaudiré del millor any de tota la meua 
carrera". 

El seu treball pot seguir-se al compte d'Ins
tagram djbacardit_!, a YouTube i a la seua 
pagina web www.djbarcardit.com. 

Una més de la familia. La U una, la mascota de Maria Josep 
Jsern, en una simpatica foto ambla seua manteta. 

Tot amor i fidelitat. Així defineix M. Jesús 
Roig la seua mascota, el Roe. 

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a .SE<iRE.com 
--------~----~ 

r r 
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