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L'augment de casos de Covid a Lleida ha provocat que les atencions urgents per la pandemia a l'Arnau i el CAP de
Prat de la Riba hagin crescut més d'un 20% !'última setmana, amb un total de 850. D'altra banda, més dell2% de
les proves PCR i tests rapids donen positiu, taxa que no s'assolia des de principis de novernbre, en la tercera onada.
ATEN CIÓ ASSISTENCIAL

CORONAVIRUS

Les urgi!ncies per la Covid pugen més
d'un 200;& en una setmana a Lleida
Del 3 al 9 d'abril hi va haver 850 atencions a l'Arnau i el CAP de Prat de la Riba
M. MARQUES 1 S. ESPiN

Augmenten els
ingressats i I'Arnau
preveu obrir una
quarta planta

DADES DE LA COVID-19

Les atencions urgents a
afectats perla Covid a !'hospital
Arnau de Vilanova i el Centre
d'Urgencies d'Atenció Primaria (CUAP) de Prat de la Riba
de Lleida han crescut més d'un
20% !'última setmana, amb un
total de 851. En concret, entre
el3 i el9 d'abril, l'Arnau va registrar 219 urg€mcies per aquesta raó, un 23% més que la setmana anterior, i el CUAP, 632,
un 32,5% més. Aquestes 850
urgencies van correspondre al
21% de tates les ateses, un total
de 4.077. ParaHelament, el departament de Salut va detectar
durant aquests set dies 938 casos de Covid a la regió sanitaria
de Lleida.
1 és que el pla es traba en
plena cinquena onada de coronavirus i des de fa més de dos
setmanes els contagis i els hospitalitzats estan augmentant
(vegeu el desglossament), així
com la taxa de proves positives.
Segons l'últim registre, el12%
de les PCR i tests d'antígens
fets !'última setmana a Ponent
han donat positiu per Covid, un
percentatge que no s'assolia des
de principis de novembre, en la
tercera onada.
L'Organització Mundial de la
Salut (OMS) assenyala que quan
se supera el 5% de les proves
positives és que la pandemia
esta fora de control.
A banda de les visites a Urgencies pel coronavirus, també
continuen creixent les consultes
ordinaries a l'Atenció Primaria. L'última setmana, els CAP
de Lleida van atendre 11.627
visites per la Covid, un 16%
més que la setmana anterior.
En aquest sentit, el secretari de
Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va avisar el passat 31
de mar<; que l'activitat Covid als
ambulatoris lleidatans va pujar
un 16% també en la setmana
anterior.
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Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran
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• Un total de 179 persones estaven ingressades
ahir al pla de Lleida per
la Covid, 13 més que dissabte, i 39 eren a l'UCI,
dosmés.
Davant d'aquest augment, !'hospital Arnau de
Vilanova ja té preparada
una quarta planta per a
aquesta setmana, malgrat
que des de la direcció van
assegurar que es m anté
"alguna" desprogramació quirúrgica a la tarda
com fa dos setmanes.
D'altra banda, ah ir es
van notificar 197 casos
més al pla i 29 al Pirineu,
on hi havia 26 ingressats.
El risc de rebrota Ponent
era de 478 punts (+58) i
al Pirineu de 453 (+92),
mentre que la velocitat de
contagi ha superat 1'1 al
Pirineu (vegeu la gratica
de la vara).

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Només dos casos
en les 767 proves
al campus
deCappont
• La incidencia de la Covid a
la Universitat de Lleida (UdL)
és ara per ara ínfima, atesos els
resultats del cribratge d'alumnes, docents i personal d'administració i serveis al campus de
Cappont, on només han donat positiu dos de les 767 PCR
efectuades els passats dies 7
i 8. Salut informa de m anera
individual cada persona que es
va sotmetre a una prava PCR
i/o serologica a través de l'aplicació La Meva Salut.
No obstant, al detectar que
en algun cas la comunicació es
podía haver retardat, la UdL
va informar de m anera interna la comunitat universitaria
del resultat de les proves de
Cappont. Les dos persones po-

El Pirineu, també a pitjor
Pel que fa a les urgencies per
Covid a la regió sanitaria de
l'Alt Pirineu i Aran, !'última
setmana van créixer un 11%,
amb 57 atencions, mentre que
les visites als CAP van augmentar un 4,5%, amb 1.848.
En paral-lel, del 3 al 9 d'abril
es van registrar 153 contagis
de Covid i la positivitat de les
proves supera ellO%, xifra que
no s'assolia des de principis de
gener, després de les vacances
de Nada!.

..

Una universitaria es fa una PCR d'automost ra en e l cribratge de la setmana passada.
,-

sitives ja van ser informa des i
només representen un índex
de positivitat del 0,26%.
El cribratge general efectuat
anteriorment a la Zona Alta

es va saldar amb un 1,63% de
positius.
El cribratge es trasllada avui
al campus d'Igualada, on també es faran proves dijous. Ai-

xí mateix, dema i dijous estan
previstes a Agronoms (al vestíbul de l'edifici 4), el dia 21
al Rectorat i el 22 a Ciencies
de la Salut.
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MUNICIPIS INICIATIVES

INSTITUCIONS DIPUTACIÓ

lntervenció qüestiona
563 ajuts de la Diputació
Segons el PSC, que denuncia falta de mitjans 11 L'oposició reclama
aL a 1 ~ _ tractac on~ r r n de !'informe de Sindicatura
H.C./R.R.

El ple que la Diputació celebrara dema passat no
sera facil. L'oposició s'ha posat d'acord i ha presentat una
moció conjunta per reclamar a
l'equip de govern (ERC i Junts)
que dugui a terme en tres mesos una auditoría de serveis
de contractació i que posi en
marxa un saló de contractació pública de la corporació.
També reclama una oficina de
"supervisó de processos" en
el termini d'un mes. Ho ha fet
després que un informe de la
Sindicatura de Comptes advertís que el 2017 es van firmar
contractes sense licitar per valor d'1,4 milions d'euros. En
paraHel, el PSC va assegurar
ahir després de la comissió de
Finances que la interventora
va exposar ahir que el2019 va
emetre més de 700 informes
desfavorables relacionats amb
la gestió de la Diputació, deis
quals 563 eren sobre subvencions i la resta, sobre contractacions i personal. El portaveu del
PSC, Felix Larrosa, va assegurar que !'informe de fiscalització de la interventora evidencia
també la falta de recursos per
dur a terme el seu treball en
materia de material informatic
i de personal. El PSC també va
criticar que el2020 es tanqués
amb 70 milions de romanent
sense invertir.
En aquest punt, fonts del go-
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la consulta es va iniciar ah ir i es va fer a peu de carrer.

Tremp inicia la consulta
sobre on ubicar el mercat
1TREMP 1Tremp

va iniciar ahir
la consulta ciutadana sobre la
ubicació del mercat setmanal
deis dilluns, que té unes 50
parades. Ve1ns i paradistes
poden escollir entre la zona
del Juncar o a la seua ubi-

lmatge del passat pie de la corporació.

REPARADES

L'equip de govern diu
que les indicacions no
són irregularitats i ja
s'han reparat
vern provincial van assenyalar
que per utilitzar el romanent
de l'any anterior és necessari
liquidar els comptes de l'exercici, la qual cosa esta previst
per a aquest mateix mes o el
vinent. Quant als informes
d'intervenció, les mateixes
fonts van precisar que el fet
que siguin desfavorables no

implica que siguin irregulars i
que la majaría de discrepancies
es van reparar. L'actual equip
de g~wern va assumir les seues funcions l'estiu del 2019
després de les eleccions municipals del maig. Anteriorment
estava en mans de l'actual grup
de Junts en solitari.

Nova denúnda
D'altra banda, En Comú Podem va anunciar ahir "mesures
judicials" arran de !'informe
de la Sindicatura, que preveu
presentar avui. Ciutadans ja
va interposar una denúncia davant de fiscalia per presumptes
irregularitats.

CARRECS

SERVEIS

Joan Ordi deixa la
presidencia del Pare
de I'Ait Pirineu

Un helicopter
canviara pals de
llum a les Garrigues

1 LLEIDA 1 El president de la
Junta Rectora del Pare Natural de l'Alt Pirineu, Joan
Ordi, ha deixat el carrec
després de gairebé cinc
anys. Va comunicar la renúncia el 7 d'abril considerant que s'ha tancat una
etapa important al pare i
que cal renovar el carrec
per assolir nous objectius
en la conservació i desenvolupament d'aquest espai.

1 LLEIDAI

CARRETE RES OBRES
PAERIA DE CERVERA

EDICTE

¡ Aprovat

inicialment el Pla de
mil lora urbana pera la regulació
de la composició volumétrica i
fa9anes de l'edificació del carrer
; Guinedilda, núm. 31/Av. Catalunya, núm. 11 de Cervera, presen. tat per FINQUES EUROGAMA 2,
SL, per Decret d'Aicaldia núm.
2021-0096 del dia 30/03/21, de
conformitat amb l'article 85.4 del
Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu •
1/201 O, de 3 d'agost. se sotmet a
informació pública pel termini
d'un mes, a comptar des de
l'endema al de publicació del
present anunci en el Butlletí
Oficial de la província de Lleida.
1

Senyals i cons desvien el transit al punt on s'inicien els treballs.

Primers treballs per renovar el ferm de I'A-2
El ministeri de Transports va iniciar ahir a la nit els
treballs per renovar el ferro
de l'A-2, en el traro entre les
sortides de Torrefarrera iCorbins. La primera actuació va
ser desviar el transit a la cal-
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~ada en·sentit Saragossa, redu1da a un carril a l'altura de
Torrefarrera (a la foto). Esta
previst que els treballs durin
sis setmanes, en que es tallaran
els carrils d'entrada i sortida
de Corbins i Albesa, així com

la sortida de Torrefarrera. Les
obres obligaran a tancar traros
de la cal~ada i desviar el transit
per l'oposada, que sera de dos
direccions. Val a recordar que
el mateix traro en sentit Barcelona ja s'ha renovat.

cació tradicional a la pla~a
Catalunya i voltants. La consulta, que sera vinculant, es
fara també els dies 19 i 26
d'aquest mes i l'opció més votada necessitara un mínim de
150 vots.

Així mateix, estara a la disposició
deis interessats a la seu electrónica
d'aquest
Ajuntament
https ://ce rve ra. sed e1ectron ica.es/board perqué es formulin
les al·legacions que s'estimin
pertinents.
El Paer en Cap

Endesa ha comenobres de substitució
de 44 quilometres üe línia
electrica a les Garrigues,
que impliquen la substitució de 320 pals de Hum, que
ara són de fusta i es canviaran per altres de fibra de
vidre. Per aixo, l'electrica
recorrera a un helicopter,
que traslladara els antics.
Aquests treballs comen~a
ran dijous vinent.
~at les

PRATS DE CERD~NYA, SA
CONVOCATORIA

Per acord del Consell d'Administració
es convoca als Srs. accionistas de
Prats de Cerdanya, SA a la Junta General Ordinaria, que tindra lloc al domicili
social, pla~a de la Urbanització S/n de
Prats i Sansor (Lieida) el dia 1ode juny
del 2021 a les 19 hores en primera
convocatoria i, en segona convocatOria, si no concorregués capital suficient, el dia 11 de juny en el mateix lloc
i hora amb el següent:
Ordre del dia
Primer.· Aprovació deis comptes,
Memoria, Perdues i Guanys i distribució de beneficis si escau, de l'exercici
de2020.
Segun.- Marxa de lasocietat.
Tercer.- Confirmar i ratificar en el
menester el nomenament de D. Guiller·
mo Cuende Negra com a representant
de la societat Nuverot SL. nomenat
conseller de la societat a la Junta
General de 29 de maig del 2020.
Quart. • Precs i preguntes.
Apartir de la publicació d'aquesta convocatoria correspon als aocionistes el
dret d'obtenir de la societat de forma
immediata i gratuita, els documents
que han de ser sotmesos a l'aprovació
dela Junta amb relació al primer punt
de I'Ordre del dia.
Prats i Sansor a 6 d'abril del 2021
Signat el President del Consell
d'AdministracióD. Mateu Martínez
Guarro.
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