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Maldà atura 
l'augment 
de positius 
Demà reobre el bar 

REDACCIÓ 
I MALDÀ I La situació epidemi
ològica a Maldà comença a 
millorar. En 48 hores, el risc 
de rebrot ha baixat més de 
15.000 punts i s'ha situat en 
4.506. El municipi no detecta 
nous casos des de divendres 
i actualment té 17 positius 
actius. Davant d'aquesta si
tuació, en els propers dies es 
relaxaran les mesures. En 
aquest sentit, el bar Centro, 
que va tancar uns dies com a 
prevenció, té previst reobrir 
les portes demà. Amb tot, des 
del consistori fan una crida 
a continuar respectant les 
mesures. 

La situació es va descon
trolar al municipi a l'arribar 
a registrar un risc de rebrot 
per sobre dels 26.700 punts. 
Els casos detectats estaven 
localitzats encara que al trac
tar-se d'un poble petit amb 
poc més de 200 habitants, 
es van disparar els índexs. 
Per frenar els contagis, el 
consistori va tancar el local 
cultural i va prioritzar l'aten
ció telemàtica a les oficines 
municipals i el bar del poble 
va tancar. 

Brot a llerna 
Online, on 16 
empleats han 
donat positiu 
1 LLEIDA I El centre Ilerda On
line, amb seu a Gardeny, ha 
registrat un brot de coronavi
rus. Segons va informar ahir 
un responsable, en les dos úl
times setmanes un total de 
setze empleats han donat po
sitiu, cosa que ha obligat a 
confinar-ne una quarantena 
a les seues cases. El centre, 
que imparteix FP a distàn
cia, sense classes presencials, 
espera que Salut faci demà o 
dilluns proves PCR a tot el 
personal. 

D'altra banda, els centres 
educatius de Lleida tenen 89 
classes confinades per posi
tius, una més que en el balanç 
anterior, i 2.024 estudiants 
i docents en quarantena. 
Segons Educació, segueix 
tancada la llar d'infants Lo 
Carrilet de Térmens. Al Se
grià tenen 38 grups aïllats i 
el centre que n'acumula més 
és l'institut Samuel Gili i 
Gaya de la capital, amb 4 i 
121 alumnes en quarante
na. Així mateix, a la Noguera 
n'hi ha tretze, cinc al Pallars 
Jussà i el Solsonès, sis al Pla 
d'Urgell i l'Alt Urgell, quatre 
a l'Urgell, dos a la Segarra, el 
Pallars Sobirà i la Val d'Aran, 
un a les Garrigues i cap a l'Al
ta Ribagorça. 
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Centre de vacunació al casal Lapallavacara de Balaguer per a veïns de 60 a 69 anys. Un dels parcs infantils de la capital de la Noguta ql 

Els contagis i el risc de rebrot es 
mantenen a l'alça a Balaguer 
La capital de la Noguera detecta 147 positius en dos setmanes li Sort i Solsona 
tenen taxes encara més altes, malgrat que porten dies amb mesures restrictives 
E. FARNELL 
I LLEIDA I Els contagis i el risc de 
rebrot segueixen a l'alça a Bala
guer per tercer dia consecutiu. 
La capital de la Noguera va re
gistrar ahir un increment de 50 
punts de l'índex de risc respecte 
al balanç anterior, arribant als 
1.080 punts i amb una velocitat 
de propagació d'1,59 punts, se
gons les dades de Salut. 

En les dos últimes setmanes 

s'han detectat 147 casos posi
tius a través de proves PCR. 
Aquestes xifres van obligar el 
consistori a tancar parcs infan
tils i zones esportives i a ajornar 
actes culturals previstos per als 
propers deu dies, a banda de fer 
una crida a la prudència. 

Salut va obrir ahir a la tarda 
un centre de vacunació amb do
sis d'AstraZeneca al casal Lapa
llavacara, al centre històric de 

El Baix Segre demana 
que es concretin ajuts 
per als espais d'a.lllament 
MARfA MOLINA 
I AITONA/LA GRANJA I Els alcaldes del 
Baix Segre reclamen a la Gene
ralitat que concreti la partida 
d'ajuts per sufragar els equipa
ments que ja han habilitat per 
als cribratges i l'aïllament de 
temporers per la Covid durant 
la campanya de la fruita. Alguns 
asseguren que, malgrat les con
tínues reunions amb els dife
rents departaments implicats, 
no s'ha concretat cap quantitat. 
Els ajuts del2020 es van pagar 
al març. L'Executiu va aprovar 
dimarts una partida de 700.000 
euros per reforçar els allotja
ments per a temporers amb la 
creació de 688 places. 

Mentrestant, els ajuntaments 
continuen amb les reunions per 
informar de les mesures preven
tives els agricultors. Aquesta 
setmana l'ajuntament d'Aitona 

va convocar els pagesos a una 
reunió de treball per presentar 
el pla de treball per a la cam
panya. Impulsa els cribratges a 
l'inici i durant l'estiu a les cen
trals i empreses de la fruita i es 
demana la màxima col·labora
ció. També ho ha fet la Granja 
d'Escarp amb la mateixa fina
litat i ahir a la tarda també va 
convocar els agricultors l'ajun
tament d'Alcarràs. 

D'altra banda, tècnics de 
Salut visiten les centrals frui
teres. Ahir van ser a Bordeta 
Fruits de Lleida. Es tracta de 
trobades informatives i d'as
sessorament que més endavant 
es convertiran en inspeccions 
per veure si s'apliquen totes les 
mesures. Salut va confirmar els 
nou encomanats que hi ha a l'al
berg de Bellpuig, sis dels quals 
temporers. 

la capital, per a la població de 
60 a 69 anys. Està previst que 
aquesta administració continu
arà al llarg del dia d'avui. 

Sort és una altra capital de 
comarques que registra un risc 
molt alt de contagi amb 1.316 
punts i s'han detectat vint posi
tius amb PCR en els últims vint 
dies. 

Malgrat això, les xifres s'han 
reduït respecte a la setmana 

passada, quan el risc va arri
bar als 1.900 punts, cosa que 
va obligar el consistori a pror
rogar fins avui el tancament de 
parcs infantils i instaHacions 
públiques. 

A més, va emetre un ban 
demanant prudència i que els 
contagiats complissin de forma 
estricta el confinament. 

En una situació similar es tro
ba Mollerussa, que manté uns 
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Trobada amb els agricultors a la Granja d'Escarp. 
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l que han estat precintats per l'alt risc de contagis. 

índexs elevats durant l'últim 
mes. Ahir va registrar un risc 
de rebrot de ·1.014 punts i una 
velocitat de propagació d'1,06. 
En l'última setmana s'han de
tectat 77 casos positius i fins a 
153 en un mes. 

Salut també va dur a terme 
un cribratge el cap de setmana 
per a veïns de la comarca, en
cara que entre les 181 persones 
que hi van participar no es va 
detectar cap positiu. 

Solsona és una altra capital de 
comarca amb un risc de rebrot 
molt alt, de 1.252, i una veloci
tat de propagació superior a 1'1. 

SENSE RISC 

L'Alta Ribagorça era ahir 
l'única comarca catalana 
on el risc de rebrot i 
I'Rt eren nuls 

Avui el consistori ha de decidir 
si aplica noves restriccions per 
contenir la pandèmia. 

Altres capitals com Tremp, 
Cervera, Tàrrega o les Borges 
Blanques tenen un situació dis
par, encara que amb un risc per 
sota de 1.000 punts. A Tremp, 
ahir era de 467, amb una ve
locitat de propagació de 2,92 
punts; Cervera va assolir els 104 
punts i va disminuir la velocitat 
de propagació fins a 0,5; a Tàr
rega la velocitat de transmissió 
del virus era d'1,03, mentre que 
el risc de rebrot es va situar en 
els 480 punts. A les Borges la 
transmissió també es mantenia 
per sobre de 1'1 i el risc, en 529 
punts. 

D'altra banda, l'Alta Ribagor
ça era ahir l'única comarca de 
tot Catalunya amb risc nul de 
rebrot i sense Rt, mentre que la 
Segarra tenia risc baix (85,31 
punts). 

-----

Visita de tècniques de 
Salut a la firma 
Bordeta Fruits. 

Retrets per la vacunació 
de policies i guàrdies civils 
Salut diu que els llistats· van arribar amb retard i Madrid ho nega 
li Sanitat afirma que els vacunarà si no ho fa la Generalitat 

AGÈNCIES 
I MADRID I La polèmica entorn de 
la vacunació de policies naci
onals i guàrdies civils a Cata
lunya va provocar ahir un foc 
creuat de retrets entre la con
selleria de Salut, que assegura 
que no es va vacunar aquest 
col·lectiu pels retards a rebre 
el cens d'agents i la paralitza
ció temporal de la vacunació 
amb AstraZeneca, i el Govern 
central, que nega aquestes de
mores. Així, la ministra de 
Sanitat, Carolina Darias, va 
assegurar ahir que l'Executiu 
espanyol assumirà la vacuna
ció dels efectius de la Policia 
Nacional i de la Guàrdia Civil 
destacats a Catalunya en cas 
que la Generalitat no acati l'or
dre publicada dimarts pel Tri
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) que l'obliga 
a immunitzar els dos col-lectius 
en una _proporció similar a la 
dels Mossos d'Esquadra i les 
policies locals. 

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ahir. 

Arran d'això, la lleidatana 
Teresa Cunillera, delegada del 
Govern espanyol a Catalunya, 
va remetre ahir una carta a la 
consellera de Salut, Alba Ver
gés, en la qualli ofereix la se
ua coHaboració per agilitzar 
la vacunació dels membres de 
les forces i cossos de segure
tat de l'Estat que es troben a 
Catalunya. 

"Tal com hem fet des del 
principi, et reitero la màxima 
disponibilitat per part d'aques-

LA SENTÈNCIA 

El TSJC ha donat deu dies 
per vacunar els agents 
"en la mateixa proporció" 
que els Mossos 

ta Delegació del Govern", re
marca Cunillera. Vergés, per 
la seua part , no ha respost a 
l'oferiment, més enllà que la se
cretaria del departament hagi 
donat compte que ha rebut la 
comunicació. 

Amb tot, tant populars com 
Ciutadans es van conjurar per 
portar aquest assumpte al Con
grés dels Diputats. D'aquesta 

Estudien possibles casos de la variant índia a Espanya 
I MADRID I La ministra de Sanitat, Carolina Daria s,. va assegurar 
ahir que de moment no s'ha confirmat cap cas de la variant ín
dia de la Covid-19 a Espanya, ja que encara "no s'ha produït la 
seqüenciació genòmica" d'un possible cas detectat a València. 
El cas és el d'una dona la germana de la qual, en quarantena, 
va viatjar al país recentm~nt. Mentrestant, l'OMS va advertir 
que aquesta nova soca podria ser la causant de l'alt nivell d'in
feccions a l'Índia, que ha provocat el col· lapse d'hospitals, i més 
resistent a alguns tractaments i vacunes. 

Brussel·les demana tests gratis per al certificat de la UE 
1 BRUSSEL·LES I Els principals grups al Parlament europeu van re
clamar ahir que els tests per detectar el coronavirus que esti
guin vinculats al nou certificat europeu per facilitar els viatges 
dels turistes aquest estiu siguin gratuïts perquè en l'actualitat 
són "prohibitius" en alguns estats membre i això suposa una 
discriminació entre els ciutadans. 

Desallotgen una festa en un sex·shop de Barcelona 
I BARCELONA I La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar 
diumenge una festa iJ.legal en un establiment sex-shop amb 
més de 60 persones al districte de l'Eixample. Els assistents no 
respectaven les mesures per evitar la propagació de Covid-19. 

Els metges brasilers acusen Bo Isona ro de genocida 
I SAO PAULO I Els metges de Sao Paulo han acusat el president 
del Brasil, Jair Bolsonaro, de ser un "genocida" per no haver 
assistit adequadament els infectats. El Senat ja ha obert una 
investigació per la gestió del mandatari. 

forma, els de Pablo Casado as
piren que la Cambra baixa in
vestigui el perquè dels retards. 
En aquest sentit, pretén que la 
comissió d'investigació sobre la 
gestió dels plans de vacunació 
serveixi també per indagar en 
les causes de la baixa immu
nització d'aquests agents en 
territori català. 

Ciutadans, per la seua part, 
vol que el ministre de Política 
Territorial, Miquer Iceta, i la 
mateixa Daria s compareguin, 
juntament amb el ministre 
de l'Interior, Fernando Gran
de-Marlaska, perquè expli
quin com s'ha permès aquests 
retards en les vacunacions a 
Catalunya. 

En coma per un 
trombe després 
de vacunar-se 
amb AstraZeneca 
I VITÒRIA I Una dona de 57 anys 
vacunada amb la primera do
si d'AstraZeneca a Alaba es 
troba en coma induït després 
de patir un trombe al cap, 
en el primer cas d'aquestes 
característiques detectat 
a Euskadi. Ara s'estudia si 
existeix relació entre el cas i 
la vacuna. 

D'altra banda, Sanitat es
tudiarà demà si als menors 
de 60 anys ja vacunats amb 
una dosi d'AstraZeneca se'ls 
completarà la pauta amb el 
mateix sèrum o si s'espera 
als resultats de l'assaig sobre 
l'eficàcia de barrejar-lo amb 
una altra vacuna. Mentres
tant, va notificar ahir 8.865 
positius i 88 morts més a Es
panya, i la incidència mitjana 
acumulada es va mantenir en 
230 casos per cada 100.000 
habitants. 
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Rebaixa de mòduls agraris en 54 
pobles de Lleida per inclemències 
Per a diferents productes, des de cereals i vinyes fins a produccions de fruita dolça 
o fruita seca li En l'IRPF del 2020 que s'ha de presentar aquesta primavera 

1 LLEIDA I Els agricultors d'un to
tal de 54 municipis de Lleida 
tindran rebaixes en els mòduls 
de l'IRPF del2020 després d'ha
ver patit pèrdues per raons me
teorològiques en la campanya 
passada, com poden ser casos 
de pedra o gelades. 

El BOE va publicar ahir l'or
dre del ministeri d'Hisenda que 
estableix la reducció d'acord 
amb la proposta del ministeri 
d'Agricultura. 

En concret, l'ordre inclou 
Albesa, Alfés , la Sentiu de 
Sió, Seròs, Sunyer, Torre-sero
na, Alcanó, Alpicat, la Granja 
d'Escarp, Alcarràs, Bellcaire 
d'Urgell, Massalcoreig, Sarroca 
de Lleida, Alòs de Balaguer, Ba
laguer, Gavet de la Conca, Isona 
i Conca Dellà, Llimiana, Tremp, 
Anglesola, Bellpuig, Preixana, 
Tàrrega, Aitona, els Alamús, 
Albatàrrec, Alguaire, Almatret, 
Arbeca, Aspa, Benavent de Se
grià, les Borges Blanques, Cor
bins, Llardecans, Lleida, Maials, 
Montgai, Montoliu de Lleida, 
Sudanell, Torrebesses, Torrefar
rera, Castellar de la Ribera, Lla
durs, la Molsosa, Oliana, Ponts, 
Torres de Segre, Castell de Mur, 
Conca de Dalt, Salàs de Pallars, 
els Plans de Sió, Gimenells i Pla 
de la Font i Soses. 

Depenent dels termes muni
cipals, es preveuen reduccions 
per a determinats productes, des 
de cereals fins a fruita dolça, 
passant per vinyes i fruita seca. 

El subdelegat del Govern es
panyol a Lleida, José Crespín, 
va assenyalar que l'ordre del 
BOE "suposarà una rebaixa de 
la base imposable per als em
presaris agraris de 54 munici
pis de la província de Lleida, 
la majoria dels quals concen
tren la major part de l'activitat 
agroalimentària de les Terres 
de Lleida". 

Nectarines destro'ssades per una tempesta de pedra l'estiu passat a Soses. 

Baixes també per als més afectats per la Covid 
• L'ordre del ministeri d'Hi
senda publicada ahir, per la 
qual es redueixen per a agri
cultors i ramaders els mòduls 
de l'IRPF, suposarà una reduc
ció global de la base imposa
ble de 1.081 milions d'euros a 
tot l'Estat. Recull, a banda de 
les reduccions per desastres 
meteorològics, la proposta del 
ministeri d'Agricultura i se su
men a la del vint per cent apli
cada de forma horitzontal a 
tots els agricultors i ramaders 
de forma excepcional per aju
dar els sectors especialment 
afectats per l'actual situació 
generada pel coronavirus. Uns 

534 milions d'euros correspo
nen a l'ordre aprovada ahir i 
547 milions d'euros són per la 
rebaixa del vint per cent que 
beneficia els 900.000 agricul
tors i ramaders que trien el 
sistema de mòduls de l'IRPF 
per tributar. 

El departament que lide
ra Luis Planas ha subratllat 
que la reducció de mòduls 
suposa un important suport 
per a tots els agricultors i ra
maders espanyols en un any 
difícil com el2020, en el qual 
la producció agrària s'ha vist 
afectada també per problemes 
de mercat, com els aranzels 

dels Estats Units, o pels deri
vats del tancament de l'hosta
leria com a conseqüència de 
Ja pandèmia. 

A tot Espanya 
L'ordre beneficia, a nivell 

estatal, agricultors i ramaders 
de flor tallada, que passa a te
nir un mòduls del 0,06, olive
rar (0,18), raïm de vinificació 
(0,22 o 0,18 segons sigui amb 
o sense denominació d'ori
gen), productors êl.e bestiar oví 
de carn (0,09), cabrum de carn 
(0,09), boví de cria (0,18) i bo
ví de carn (0,09), apicultura 
(0,18), a part de porcí ibèric. 

RECOMANACIÓ DE REG POLÍTIQUES ACTIVES 

ECONOMIA I 21 I 

AGRICULTURA 

L'auditoria veu 
irregularitats 
de JARC en les 
eleccions · 
L'organització 
qüestiona l'informe 

I LLEIDA I L'auditoria de l'em
presa AGTIC sobre les elec
cions agràries apunta l'exis
tència d'irregularitats en el 
procés, que es va desenvo
lupar de forma telemàtica. 
En concret, parla de "les 
deu adreces en les quals s'ha 
acreditat comportament ir
regular". Afirma que "s'ha 
pogut determinar que vu8it 
d 'aquestes estan v incula
des a JARC. A partir de la 
informació obtinguda, cal 
concloure que unes o més 
persones, des d'oficines as
sociades a la delegació de 
JARC a Lleida, van emetre 
diversos vots utilitzant els 
certificats dels seus associats 

VOTS ANUL·LATS 

Finalment s'han 
anul·lat un centenar de 
vots per presumptes 
irregularitats 

o clients". Els altres dos ca
sos els atribueix a gestories 
que, aparentment, no estan 
relacionades entre si. 

JARC qüestiona l'audito
ria i entén que al tractar-se 
d'un sistema de-votació nou, 
a través del vot electrònic, 
pot generar "males inter
pretacions o confusions" 
però critica que s'hagin fet 
públiques les candidatures 
a les quals anaven destinats 
els 108 vots anuHats en el 
procés. Alhora, JARC re
butja que l'auditor no s'hagi 
posat en contacte amb 67 de 
les persones afectades a les 
quals s'ha invalidat el vot. 
Veu "poc rigorosa" aques
ta manera d'actuar "basada 
en la deducció sense tenir 
en compte el testimoni dels 
afectats". 

NECESSITATS SETMANALS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS (M'/HA). SETMANA DEL 21 D'ABRILAL4 DE MAIG 

Cultius ¡ Aitona ¡ El Poal La Granadella ¡ Albesa ¡ Torres de Segre Maials 
i (Segrià) i (Pla d'Urgtll) i (Garrlguts) i (Noguera) i (Segrià) j (Stgriò) 
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Catalunya rep 450 
milions per a l'ocupació 
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A LA PÀGINA WEB DE RURALCAT htlp://rur.~lcatgencatcaVw.b/gu!'St/agrometeo.dadts E5 POT CONSULTAR LA PREDICCIÓ METEOROLOGICA DEL SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA PER ALS 
PROXIMS 8 DIES AL VOSTRE MUNICIPI. 
CÀLCUl realitzat amb dades de la XAC, setmana del14/04 Al20104. Les recomanaoons es refereixen a plantacions adultes i per necessitats maximes d'aigua, amb plena disponibilitat d'aigua; 
Sl no hi ha d!Sponib!lita~ ajusteu Its dosi~ Per convertiria dosi de m'/ha al/arbro, s'ha de dividir entte 10 el valor de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació. Dades més específiques 
a l'elna de recomanacions de reg de RuraiCat a www.rurakat.gtntc.at.cat o a l'Oficina dtl Rtgant (ECA Tàrrega). 

I LLEIDA I El departament de Tre
ball, Afers Socials i Famílies 
rebrà aquest any 449,8 milions 
d'euros per implementar polí
tiques actives d'ocupació, 147 
més que l'any anterior, quan la 
partida va patir una retallada 
per part del ministeri de Treball 
i Economia Social. 

En concret, 345 milions dels 
programes d'aquest exercici 
procediran de la Conferència 
Sectorial d'Ocupació i Relaci
ons Laborals i 103 milions més, 

de la Conferència Sectorial 
de Qualificacions i Formació 
Professional. 

L'aportació estatal supera els 
302,5 milions del 2020, però 
el departament que dirigeix 
Chakir el Homrani considera 
que aquest increment no com
pensa la "dràstica reducció" 
que va patir Catalunya en la 
distribució de fons de l'any 
passat, amb 86 milions d'euros 
menys per a polítiques actives 
d'ocupació. 
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