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~ujada rècord de venda d'aliments 
per la pandèmia, també via online 
Un 11,4% més, i begudes i lactis van augmentar prop del10%, segons un informe de 
Kantar li La compra de productes de gran consum per internet va créixer un 45% 

S. COSTA D. 
I LLEIDA I La pandèmia del corona
virus va provocar que la compra 
d'aliments registrés el2020 un 
creixement rècord de 1'11,4% a 
causa de l'augment dels àpats a 
casa pel tancament de l'hosta
leria. A més, la compra d'aquest 
tipus de productes per internet 
es va incrementar un 45,5%. 
Així ho reflecteix un informe 
sobre els hàbits de compra a ni
vell mundial elaborat per Kan
tar, que detalla que a causa de 
les restriccions per Covid, un 
5% més de llars del planeta van 
començar a comprar per inter
net, la qual cosa representa 67 
milions de consumidors nous. 
Aquest increment del consum 
en línia va comportar que el 
6,5% dels productes alimentaris 
es venguessin a través d'aquest 
canal, quan el2019 era el4,9%. 
L'informe indica que l'augment 
de la venda online va ser més de 
doble que el del2019 (un 18,9%) 
i que a la Xina i Corea del Sud 
un 25% dels aliments ja es com
pren per aquesta via. 

L'estudi conclou que el gran 
consum (aliments, begudes, 
lactis, productes de salut i be
llesa i articles per a la cura de 
la llar) va pujar en conjunt un 
10% a nivell mundial. En total, 
la compra de begudes va pujar 
un 8,6% i la de lactis, un 10,3%. 
De fet, quinze de les vint cate
gories en les quals la Covid ha 

Els ingressats a 
Lleida baixen 
del centenar al 
cap de 7 mesos 
Són 93 i 1 S són a 
l'UCI, cinc menys 
M.MARQU~S 
I LLEIDA I El nombre d'hospitalit
zats per la Covid a la regió sa
nitària de Lleida va baixar ahir 
per primera vegada del cente
nar després de set mesos, des de 
finals d'octubre, just a l'inici de 
la tercera onada. Així doncs, 93 
persones continuaven ingres
sades, vuit menys que el dia 
anterior, de les quals 15 eren 
a l'U CI, cinc menys. El màxim 
nombre de persones que han 
estat ingressades en aquests 
mesos va ser el 25 de gener, en 
plena quarta onada, quan es va 
arribar als 206 hospitalitzats. 

La disminució de la pressió 
assistencial coincideix amb la 
baixada dràstica dels contagis 
gràcies a la vacunació, que se
gueixen per sota dels 300 set-

MILIONS DE LLARS 

~ s la xifra de nous compradors 
que el comerç on li ne va tenir l'any 
passat per la pandèmia. 

LES CLAUS 

Més compres per internet 
I L'estudi d'hàbits de consum de 
Kantar mostra que les compres 
d'aliments per internet van aug
mentar al llarg de l'any passat un 
45,5 per cent, fins a representar 
un 6,5 per cent del total dels que 
van ser venuts. 

Cues per comprar en un supermercat el març del2020. 

tingut més impacte positiu per
tanyen als aliments i a aquests. 
dos aquests sectors. Una de les 
que més es van disparar va ser 
la de begudes alcohòliques. A 
Europa Occidental va créixer 
un 25% i, concretament, la com-

pra de cerveses va augmentar 
un altre 30%, i és la regió del 
món en què més va augmentar 
la importació d'aquesta begu
da. Així mateix, el creixement 
en les vendes de "sucre i edul
corants", herbes i condiments i 

Europa va comprar més alcohol 
I Un dels productes que més van 
augmentar les vendes, tant pre
sencials com on li ne, va ser el de les 
begudes alcohòliques. Europa va 
ser la regió del món en què més va 
augmentar-ne el consum, amb un 
25o/o més que el2019. La beguda 
que més es va vendre va ser la cer
vesa, amb un 30% més respecte a 
fa dos anys, i el vi, un 22o/o més. 

Menys bellesa, més neteja 
I A causa dels confinaments domi
ciliaris i el descens de les interacci
ons socials, la compra de produc
tes de bellesa va caure un 0,1%. Els 
de neteja de la llar van augmentar 
un 9,8% ja que ha augmentat la 
nostra preocupació per la higiene, 
segons l'estudi de Kantar. 

Aliments que més van créixer 
I Els aliments en què van créi
xer més les vendes després de la 
cervesa van ser la carn en llauna 
(25%), el quètxup (24%) I el sucre 
(23%). 

"oli d'oliva" mostra l'auge de la 
cuina i la rebosteria casolana. 
Per la seua banda, la compra de 
productes de salut i bellesa va 
baixar el 0,1% i la dels produc
tes de neteja de la llar va aug
mentar un 9,8%. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR!TA 

812 

517 

279 

24/04-30/04 01/05-07/05 08/05·14/05 

DATA RISC DE REBROT 
,. 

08/05·01105 116 160 

01/05-07/05 229 239 

24/04-30/04 372 386 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus 

manals que recomana el de
partament de Salut, amb 225 a 
Ponent i 54 al Pirineu. De fet, 
ahir només es van notificar 34 
i 3 positius, respectivament. El 
risc de rebrot al pla va baixar 
als 116 punts (-6) i al Pirineu, 

I I INGRESSOS HOSPITALARIS 
I 

137 

107 

82 

24/04-30/04 01/05-07/05 08/05·14/05 

RTII1 INCIDtNCIA ACUMULADA 
EN 14 DIES 

,. .. 
0,63 0,83 180,38 190,92 

0,74 0,79 305,07 297,95 

0,80 0,98 455,03 387,62 

als 160 (-17), i per la seua ban
da la velocitat de contagi (Rt) 
es va situar en un 0,63 i 0,83, 
respectivament i es manté la 
tendència del mes de juny pas
sat, després del confinament 
estricte. Tot i així, només Aran 

I 
.. 

DEFUNCIONS 

11 

6 s 

24/04·30/04 01/05·07/05 08/05· 14/05 

VACUNATS PRIMERA % PCR!TA POSITIVES DOSI 
•· 

15.505 2.442 4,10 4,71 

10.439 2.302 5,59 4,76 

7.077 2.750 8,29 6,80 

Font: Departament de Salut 

i l'Alta Ribargorça tenen un risc 
de rebrot mitjà i a la resta de 
comarques és alt (a partir dels 
100 punts). 

Pel que fa a Catalunya, Salut 
va declarar 604 nous casos i 14 
víctimes mortals. A més, ahir 

SEGRE I 
Dimecres, 19 de maig del2021 

Només 24 classes 
i 644 persones 
confinades 
I LLEIDA I Els centres educatius 
de Lleida tenen només 24 
classes confinades per algun 
positiu de Covid, deu menys 
que al balanç anterior, i 644 
estudiants i docents en qua
rantena, 250 menys, segons 
assenyalen dades d'Educació. 
El departament no compta
bilitza cap centre tancat per 
corona virus a la província. 

El descens de grups aïllats 
des del moment àlgid de la 
pandèmia és de gairebé el 
vuitanta per cent. Pel que 
fa al conjunt de Catalunya, 
hi ha 509 classes confina
des (-97) i 12.480 persones 
(-2.387). 

L'hospital de 
Tremp va detectar 
el nou positiu 
I LLEIDA I Salut va informar ahir 
que l'usuari de la residència 
de Tremp va donar positiu 
en una PCR a l'ingressar a 
l'hospital per un motiu no re
lacionat amb la Covid. Van 
assenyalar que havia passat 
la malaltia fa uns mesos i es
tava vacunat. La residència 
és taronja de forma preventi
va i s'ha aïllat els residents no 
vacunats que han estat con
tactes estrets (v~geu SEGRE 
d'ahir). El centre va viure el 
pitjor brot de la pandèmia, 
amb 61 víctimes mortals. Els 
altres geriàtrics de Lleida són 
verds, per la qual cosa no te
nen casos de Covid. 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA 

CASOS 44.837 
MORTS 

IMMUNITZATS 16,1% 
CATALUNYA 

CASOS 670.638 
MORTS 22.085 
IMMUNITZATS 14 7% 

ESPANYA 

CASOS 3.619.848 
MORTS 79.502 
IMMUNITZATS 1SA% 

MÓN 

CASOS 163.736.528 
MORTS 3.393.232 
IMMUNITZATS .).) 

(2) 813 segons l'estadística d'AQuAS 

hi havia 77 ingressats menys, 
amb 1.068 i 9 crítics menys a 
l'UCI, amb 390. La velocitat 
de propagació va baixar dos 
centèsimes, fins a 0,75, i el risc 
de rebrot ho va fer fins als 128 
punts (-11) 
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FAUNA ANIVERSARI 

Un nou Life per a l'os 
en el 25è aniversari 
de la reintroducció 
R. RAMrREZ 
!LLEIDA 1 La reintroducció de 
l'os al Pirineu compleix avui 
vint-i-cinc anys amb una 
població en augment i nous 
plans en marxa per accelerar 
el seu creixement. Des que 
el Govern francès va allibe
rar l'ossa Giva a Mèles, molt 
a prop de la Val d'Aran, el 
19 de maig del1996, el cens 
d'aquesta espècie ha arribat 
a 64 exemplars, a l'espera de 
saber quants n'han nascut 
aquest any. El programa Life 
de la UE va finançar el tras
llat d'aquesta primera feme
lla des d'Eslovènia, i també 
tots els alliberaments d'ossos 
des de llavors a la serralada 
pirinenca. Ara l'executiu gal 
opta de nou a aquests fons 
comunitaris per a un nou 
projecte, que té com a fina
litat augmentar el nombre 
de plantígrads per aconse
guir una colònia de "mida 
viable" capaç de perdurar. 

El nou programa Life, ba
tejat com a Life Ours Pyr, 
planteja una inversió de 7,9 
milions d'euros des d'aquest 
any fins al 2027. D'aquesta 
xifra, 5,8 milions d'euros 
hauran de procedir de fons 
comunitaris. La Comissió 
Europea s'haurà de pronun
ciar en els pròxims mesos 
sobre aquesta petició, que 
ja ha xocat amb l'oposició 
frontal d'organitzacions ra
maderes i altres col·lectius 

~ Ajuntament de Torrefeta i Florejacs 

EDICTE 

Aprovació inicial del projecte de di
visió poligonal de la Unitat d'Actua
ció UA2 de Sedó 

Per acord del Ple de l'Ajuntament, en 
sessió de data 4 de maig de 2021 , 
s'ha aprovat inicialment el projecte de 
divisió poligonal de la Unitat d'Actua
ció UA 2 de Sedó, situada en sòl urbà, 
amb la finalitat que es divideixi en les 
dues Unitats resultants UA.2a i UA.2b, 
el qual ha estat presentat pel Sr. 
Ramon Cuñat Bernaus. 

De conformitat amb l'article 119.2.c) 
del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/201 O, 
de 3 d'agost, se sotmet a infonmació 
pública durant el termini d'un mes, a 
comptar des de la darrera pub I icació 
del present anunci en el tauler munici
pal d'anuncis, web de l'Ajuntament 
www.torrefeta.ddl.net (e-tauler), BOP 
de Lleida i diari Segre. 
Durant aquest termini podrà ser exa
minat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals a l'efecte de 
què es puguin formular les al·lega
cions que s'estimin pertinents. 

Torrefeta, 1 O de maig de 2021 
L'Alcalde. 

Demanen ajuts al 
morir tres ossos 
per l'acció humana 
• Millorar la coexistèn
cia de la població d'os
sos i l'activitat humana 
és un altre dels objectius 
del nou Life, i el govern 
francès argumenta que és 
necessari arran de la mort 
l'any passat de tres ossos 
per l'acció humana. 

Es tracta de Cachou, 
enverinat a Aran; d'un 
mascle tirotejat a França, 
a prop de la frontera amb 
el Pallars Sobirà; i d'un 
tercer mort també a 
trets a Osca en el trans
curs d'una cacera. En 
aquest sentit, l'executiu 
gal apel·la a la necessitat 
de donar resposta a les 
"creixents dificultats de 
cohabitació". 

contraris a la reintroducció 
de l'os al Pirineu. 

Els primers documents 
publicats no esmenten no
ves reintroduccions. Tanma
teix, apunten a la necessi
tat d'augmentar la població, 
una cosa que passaria per 
aconseguir que el nombre 
d'adults que participen en 
la reproducció de la colònia 
d'ossos pirinenca passi dels 
26 actuals a mig centenar. 

Ajuntament de Mollerussa 

EDICTE 

El Ple de l'Ajuntament de Mollerussa, en 
la sessió extraordinària del dia 13 de 
maig de 2021, va aprovar inicialment la 
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA 
D'ORDENACIO URBANiSTICA MUNICI
PAL DE MOLLERUSSA, EN ALLÒ QUE 
AFECTA A L'ALÇADA REGULADORA 
REFERIDA A LA PARCEL·LA 
ESTABLERTA PER LA ZONA D'INDÚS
TRIA EN PARCEL.LA AÏLLADA, CLAU 8, 
assumint la iniciativa de la proposta 
presentada per NUFRI S.A.T. N-1596. 

I 

L'expedient es sotmet a un període 11 

d'informació pública pel termini d'un 
mes, a comptar des de la darrera 
publicació obligatòria, al Butlletí Oficial 
de la Província de Ueida, en un diari de 
premsa periòdica de més divulgació en 
l'àmbit municipal i a l'e-tauler de la web 
municipal www.mollerussa.cat, als 
efectes de presentació de les correspo
nents reclamacions i/o al·legacions. 

Mollerussa, a la data de la signatura 
electrònica 
MARC SOLSONA AIXALÀ 
L'Alcalde 

ENERGIA RENOVABLES 

SEGRE 
Di mec res, 1 9 de maig del 2021 

Els presidents dels set consells que firmen el manifest que exigeix f~enar l'allau de renovables. 

Exigeixen al futur govern que 
posi límit a les renovables 
Els set consells que firmen el manifest obtindran més suports 
li Els d'ERC critiquen la gestió de la conselleria de Territori 

X. SANTESMASSES 
I MONTBLANC I Els presidents dels 
consens de la Segarra, l'Urgen, 
les Garrigues, l'Alt Cam p, 
l'Anoia, la Conca de Barberà 
i el Priorat van expressar ahir 
confiança en el fet que el nou 
govern canviï la seua política 
actual sobre renovables i posi 
límit a noves centrals eòliques i 
solars. Així ho van manifestar 
a Montblanc, després de fir
mar un manifest contra l'ex
cessiva concentració d'aquestes 

FIRES MOTOR 

instaHacions (vegeú SEGRE 
d'ahir). El president del con
sen de l'Urgell, Gerard Balcells . 
(ERC), va apuntar que "no es
taríem avui aquí si tinguéssim 
confiança en la conseneria de 
Territori", encara en mans de 
Junts. En aquesta mateixa lí
nia, el president del Priorat, 
el republicà Xavier Gràcia, va 
criticar el "decret que plan
teja les energies renovables 
a qualsevol preu". Francesc 
Lluch (ERC), president de la 

L'a lcalde, Enric Mir, amb Eloi Bergós i l'empresari Ton lbañez. 

Les Borges recupera la fira 
del motor amb 150 vehicles 
l l ES BORGES BLANQUES I Borges Mo
tor tornarà a la capital de les 
Garrigues divendres després 
d'un any en blanc per la pan
dèmia i ho farà amb vuit ex
positors i 150 vehicles d'oca
sió i maquinària agrícola. La 
fira ocuparà aproximadament 

3.000 metre~ quadrats de re
cinte firal als jardins del Ter
rall i espera rebre clients de 
Lleida i altres províncies. Ares 
Lahoz, campiona d'Espanya 
d'Autocròs, inaugurarà el cer
tamen, que es prolongarà fins 
diumenge. 

Segarra, va recalcar que "no 
queda cap altra alternativa que 
paralit zar el decret". Davant 
aquestes crítiques, el president 
de les Garrigues, Jaume Setó 
(Junts), va aHegar que "no es 
pot culpar un sol departament 
d'una decisió del Govern". Al
tres consells podrien afegir-se 
a aquest manifest, mentre que 
al nou executiu les energies 
renovables podrien passar a 
mans de la conselleria d'Acció 
Climàtica, d'ERC. 

Més de 500 milions per 
a danys pel Filomena 
I LLEIDA· I L'Estat habilita 509 
milions per a danys per la 
borrasca Filomena i declara 
Catalunya zona afectada. 

Animals ofegats al 
Canal d'Urgell 
I llEIDA I Ipcena exigeix mesu
res per evitar animals ofegats 
al Canal d'Urgell després de 
trobar uns vint cadàvers més. 

Relació de llocs de 
treball"lesiva" a Alcarràs 
I ALCARRÀS I Alcarràs ha elevat 
a definitiu el procés per de
clarar lesiva per a l'interès 
públic la relació de llocs de 
treball del passat mandat. 

Animen a ''apadrinar" 
camins del Pallars 
I TREMP I El projecte Gratitud 
Pallars anima a "apadrinar" 
camins per conservar aquest 
patrimoni històric. 

I¡ 
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SEGRE 
D1mecres, 19 de maig del2021 

SUCCESSOS EMERGÈNCIES 

Mor atrapat per un muntacàrregues 
un veí d'Aitona a casa seua 
Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident li 
La vtc ·ma tenia problemes de mobilitat i necessitava un elevador d'escales 

REDACCIÓ 
I AITONA I Un veí d'Ai tona de vui
tanta-vuit anys va morir ahir 
atrapat per l'estructura d'un 
muntacàrregues que tenia ins
tal·lat a l'interior del seu habi
tatge, situat al número 7 del 
carrer Joan Maragall d'aquesta 
localitat del Segrià. Els serveis 
d'emergència van rebre l'avís a 
les sis de la tarda, quan l'home, 
amb problemes de mobilitat i 
en cadira de rodes, va quedar 
atrapat en un elevador elèctric 
d'escales. 

Els Mossos d'Esquadra han 
iniciat una investigació per acla
rir les causes del tràgic succés 
que es va saldar amb la mort 
de l'octogenari. En el moment 

ACCIDENT DOMÈSTIC 
L'home necessitava cadira 
de rodes i en el moment de 
l'accident estava pujat al 
muntacàrregues de casa 

L'accident es va produir ahir a la tarda a l'habitatge de la vfctima, al carrer Joan Maragall d'Aitona. 

de l'accident, la víctima, J.I., 
es trobava acompanyada d'un 
dels seus fills, que ràpidament 
va donar la veu d'alarma als 
serveis d'emergència. Fins al 
lloc es van desplaçar cinc do
tacions dels Bombers, diverses 
patrulles dels Mossos d'Esqua
dra i professionals sanitaris del 
Sistema d'Emergències Mèdi-

TRIBUNALS JUDICI 

que s (SEM), encara que ja no es 
va poder fer res per salvar-li la 
vida. L'accident va causar ahir 
gran consternació entre els ve
ïns d'aquest municipi i l'ajunta
ment va expressar el seu condol 
a la família. 

S'ha de recordar que fa dos 
setmanes un home també va 
perdre la vida en un accident 

Empleats del consistori 
d'Almacelles admeten 
que no van fer oposició 
La defensa veu actuació "il·legal" de Mossos 

L.GARC(A 
I LLEIDA I Dotze persones que van 
ser contractades per l'ajunta
ment d'Almacelles entre els 
anys 2004 i 2012 van admetre 
ahir que no van passar per cap 
concurs ni oposició pública per 
ocupar el seu lloc. En la segona 
jornada del judici que se segueix 
al Penall de Lleida contra l'al
calde d'Almacelles, Josep Ibarz, 
per un presumpte delicte conti
nuat de prevaricació adminis
trativa, van declarar diversos 
empleats del consistori, entre 
ells l'actual interventor. Aquest 
va declarar que hi va entrar a 
treballar el 2012 però que no 
va ser fins al2017 que va fer 
oposició, mentre que l'anterior 
interventora també va assenya-

lar que va accedir al lloc sense 
passar cap concurs. La majoria 
dels testimonis van admetre que 
accedien al càrrec per motius 
d"'urgència" i que passaven 
per una entrevista i l'entrega 
de currículum. Tots ells van 
negar tenir cap vincle familiar 
o d'amistat amb l'alcalde que 
motivés la seua contractació. 
Tanmateix, un dels testimonis, 
que va ser Policia Local d'Al-

SENSE GRADUAT ESCOLAR 
Un policia local va admetre 
que va accedir a la plaça 
sense el graduat, càrrec que 
va ocupar durant set anys 

a Juneda. Un veí de cinquan
ta-quatre anys va morir al caure 
per unes escales quan es trobava 
a la plaça de l'Església d'aquest 
municipi de la comarca de les 
Garrigues. 

L'avís es va registrar pocs mi
nuts abans de dos quarts d'una 
del matí i, en aquella ocasió, 
també es van activar diverses 

dotacions dels Bombers de la 
Generalitat i una ambulància 
del SEM. Com ja va publicar 
aquest diari, va ser traslladat 
amb ferides de caràcter greu a 
l'hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida, on va ingressar a urgèn
cies i va morir hores després a 
causa de la gravetat de les lesi
ons que presentava. 

L'alcalde d'Almacelles, dilluns a l'entrar als jutjats. 

macelles, va explicar que va ser 
Ibarz qui va proposar al seu pa
re que hi havia una vacant al 
cos, en la qual va estar set anys 
malgrat que, com va reconèixer, 
no tenia el graduat escolar quan 
hi va accedir. Per la seua part, 
la defensa va insistir a pregun
tar als testimonis la intervenció 
dels Mossos en la recollida de 
documentació al consistori el 
novembre del2016, ja que con-

sidera que no va ser legal al no 
tenir ordre d'un jutge, només de 
la Fiscalia. El judici continuarà 
demà dijous amb les declaraci
ons de més testimonis així com 
la de l'alcalde, que va demanar 
de parlar en últim lloc. La vis
ta, assenyalada fins divendres, 
podria finalitzar abans. Fiscalia 
sol·licita deu anys d'inhabilita
ció per a Ibarz al considerar que 
feia contractacions "a dit". 
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ROBATORIS 

Denunciat per robar 
tres bicicletes en un 
pàrquing d'Arties 
1 ARTIES I Els Mossos van de
nunciar dijous passat dos ho
mes, de 28 i 35 anys i veïns 
de Balaguer i Puigverd de 
Lleida, per robar tres bicicle
tes, valorades en 9.000 euros, 
en un pàrquing comunitari a 
Arties. Els fets van tenir lloc 
el passat 28 d'abril al carrer 
Estupe i la investigació va 
permetre identificar els res
ponsables. Les bicicletes ja 
han estat tornades als seus 
propietaris. 

EMERGÈNCIES 

Interior revoca 23 
bombers voluntaris 
de Lleida 
I LLEIDA I La direcció general 
de Prevenció, Extinció d'In
cendis i Rescats ha publicat 
al DOGC l'inici de la revoca
ció de 23 bombers voluntaris 
que inclou efectius d'Esterri 
d'Àneu, Balaguer, Lleida, 
Tremp, Àger, Organyà, Al
menar, Ribera de Cardós, 
Agramunt, Torà, Montfer
rer i Castellbò, Coll de Nar
gó i Bellver de Cerdanya i 
Llavorsí. 

TRÀNSIT 

Greu en una col·lisió 
entre una moto i un 
quad a Bellaguarda 
I BELLAGUARDA I Una persona va 
resultar ferida ahir de caràc
ter greu en una coHisió entre 
una motocicleta i un quad a 
la zona de la Vall de la Cova 
del Moro, a Bellaguarda. Pel 
que sembla, el ferit es va fer 
politraumatismes. Així ma
teix, un altre conductor va 
resultar ferit al xocar amb 
un senyal de circulació i bol
car el vehicle a la carretera 
LV2001 a Torregrossa. 

EMERGÈNCIES 

Rescaten un 
excursionista ferit 
a Mont-rebei 
I SA NT ESTEVE DE LA SARGA I Els 
Bombers van rescatar ahir 
un excursionista que es va 
fer una fractura al peu al con
gost de Mont-rebei, a Sant 
Esteve de la Sarga. El ferit 
va ser evacuat en helicòpter. 
D'altra banda, els Bombers 
van rescatar dos gossos que 
es trobava a l'interior d'una 
casa abandonada a Balaguer. 
La Policia Local es va fer càr
rec dels animals. 

cfarre
Resaltado
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