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Les peticions d’Erasmus a la UdL 
tornen a ser les d’abans de la Covid.

p. 12
Les entitats de salut mental 
demanen ampliar el servei a Lleida.
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Des de l’inici de la pandèmia

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran

lleida

CAsos                         44.973
Morts                              803(2)

iMMunitzAts                 17%

catalunya

CAsos                     673.964
Morts                        22.104
iMMunitzAts          15,2%

eSpanya

CAsos                     3.636.453
Morts                               79.620
iMMunitzAts                16,6%

món

CAsos                       165.660.046
Morts                                3.433.137
iMMunitzAts                           4,86%

CAsos ConfirMAts AMb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfunCions

DAtA risC DE rEbrot rt(1) inCiDènCiA ACuMuLADA 
En 14 DiEs

vACunAts PriMErA 
Dosi % PCr/tA PositivEs

LLEiDa pirinEU LLEiDa pirinEU LLEiDa pirinEU LLEiDa pirinEU LLEiDa pirinEU

11/05-17/05 108 165 0,70 0,93 150,44 174,94 15.052 2.454 3,64 4,10
04/05-10/05 184 252 0,68 1,03 265,30 240,00 12.536 1.854 4,74 4,71
27/04-03/05 337 272 0,81 0,75 408,13 354,22 5.524 2.631 8,49 5,73

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

(2) 813 segons l’estadística d’aQuaS

m. marquèS
❘ LLEiDa ❘ La millora de la situa-
ció epidemiològica de la Covid 
s’està plasmant cada vegada més 
als hospitals i ahir a Lleida no-
més hi havia onze persones a 
les UCI, una menys que el dia 
anterior, la xifra més baixa que 
Salut ha notificat aquest any, 
després que n’hi arribés a haver 
seixanta en estat crític o semi-
crític al gener, nombre amb el 
qual se superava el rècord de 
la primera onada. Respecte al 
total d’hospitalitzats, per pri-
mera vegada en els últims di-
es el nombre no va baixar i es 
mantenia en 77, la millor xifra 
des del mes d’octubre, abans de 
la tercera onada a Ponent. Això 
ha permès que l’hospital Arnau 
de Vilanova hagi recuperat l’ac-
tivitat quirúrgica al 100% i que 
tingui només una planta d’hos-
pitalització i una unitat per a 
crítics per la Covid. En para-
l·lel, el nombre de persones a 
les UCI a Catalunya segueix 
baixant, amb 344 (-25), també 
a nivells de l’octubre, abans de 
la segona onada. Els hospitalit-
zats ahir eren 891 (-43). D’altra 
banda, els indicadors del virus 
també van a millor i la meitat 
de les comarques lleidatanes 
tenen un risc de rebrot per sota 
o vorejant els 100 punts, quan 
es considera la pandèmia con-
trolada. Són l’Alta Ribagorça 
(24); la Val d’Aran (30); el Pa-
llars Jussà (37); el Segrià (94); 
les Garrigues (89) i la Segarra 
(101). Pel que fa a les que encara 
tenen un risc alt són el Solsonès 
(511); el Pallars Sobirà (407); 
l’Alt Urgell (312); el Pla d’Urgell 

Els ingressats a l’uCi cauen a onze, 
la xifra més baixa de l’any a Lleida
La meitat de comarques, amb un rebrot inferior de cent punts, quan la pandèmia 
es considera “controlada” || Els malalts crítics a Catalunya, a nivells de l’octubre

(185); la Noguera (146) i l’Urgell 
(118).  La situació és millor a la 
regió sanitària de Lleida, amb 
108 punts (-5) que a la de l’Alt 
Pirineu i Aran, amb 165 (-16), 
però la poca població fa que les 
taxes canviïn molt ràpidament. 
A Catalunya va baixar als 117 
(-6). La velocitat de contagi (Rt) 
era de 0,70 al pla, de 0,93 al Pi-

rineu i de 0,76 a Catalunya. Així 
mateix, el departament de Sa-
lut va notificar 778 nous casos 
a Catalunya, 26 a Lleida i 8 al 
Pirineu, i 3 morts, cap a Lleida.

un positiu en els cribratges
D’altra banda, als cribratges 

amb PCR d’automostra que Sa-
lut fa cada dijous i dissabte a 

Lleida ciutat, només es va de-
tectar un positiu la setmana 
passada. De les 70 que es van 
fer dijous, va sortir un cas; i no 
n’hi va haver cap en les 14 rea-
litzades al mercadillo de Barris 
Nord. A més, el passat dia 14 
també es van fer 18 proves al 
mercadillo d’Alcarràs i no va 
sortir cap positiu.

Més vacunes a 
soses i mòdul  
a torrelameu
❘ SoSES/ TorrELamEU ❘ La campa-
nya de vacunació a personal 
del sector hortofructícola del 
Baix Segre va continuar ahir 
a Soses amb 350 dosis més de 
Janssen que se sumen a les 360 
que es van posar dimecres. Avui 
estan citades 900 persones més 
i també es vacunarà a Alcarràs. 
Per la seua part, l’ajuntament 
de Torrelameu i el consell de la 
Noguera han instal·lat un mòdul 
per a temporers. Així mateix, 
l’Hotel Nastasi obrirà per acollir 
contagiats el 14 de juny. cua de temporers per vacunar-se a Soses. mòdul per a treballadors de la fruita a torrelameu.

GErarD hoyaS C.C.

Aval perquè 
menors de 60 
puguin demanar 
Astrazeneca
L’inici de segones dosis, 
d’aquí a una setmana

m. marquèS
❘ LLEiDa ❘ L’administració de la 
segona dosi de la vacuna de 
la Covid als menors de sei-
xanta anys amb la primera 
d’AstraZeneca, la majoria 
personal essencial, comen-
çarà a finals de la setmana 
que ve, segons van afirmar 
fonts del departament de Sa-
lut a Lleida. En els propers 
dies es concretarà com se cita 
les persones a qui els toqui la 
segona injecció, però el més 
segur és que hagin d’escollir 
cita pel web vacunacovid.
catsalut.gencat.cat. A Lleida 
hi ha 17.770 afectats. 

Precisament, el Comitè de 
Bioètica d’Espanya va ava-
lar ahir que puguin rebre la 
segona dosi amb AstraZe-
neca, sempre que firmin un 
consentiment informat. Si 
no, per norma general se’ls 
administrarà Pfizer, com va 
acordar la Comissió Pública 
de Salut. 

Segons afirma l’informe 
de Bioètica, “sembla ètic i 
legalment recomanable que 
les persones que rebutgin va-
cunar-se amb un esquema 
heteròleg firmin un proto-
col de consentiment infor-
mat específic, que acrediti 
documentalment tant el seu 
rebuig de la vacunació en 
aquest esquema com que 
disposen de prou informa-
ció sobre el risc de síndrome 
de trombosi amb trombocito-
pènia associada a la vacuna 
d’AstraZeneca. Això no su-
posa alterar o renunciar, de 
cap manera, al criteri general 
de consentiment verbal per a 
la vacunació”.
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x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ Els bungalous i les cases 
de turisme rural del Pirineu 
preveuen una ocupació del 
80% aquest cap de setmana, 
tenint en compte que dilluns 
se celebra la Pasqua Florida 
i és festiu a Barcelona. Això, 
sumat a la fi de les restricci-
ons de mobilitat derivades de la 
pandèmia (el dia 9), ha animat 
les reserves. Per la seua part, 
els hotels de les comarques de 
muntanya esperen tenir entre 
el 65% i el 75% de les places 
ocupades, i al pla les xifres se-
ran una mica inferiors, segons 
va indicar el president de la 
Federació d’Hostaleria, Josep 
Castellarnau. El mateix passa 
a les cases de pagès, que al pla 
preveuen una ocupació que os-
cil·larà entre el 60% i el 70%.

A més, a partir d’aquest di-
lluns les reunions podran ser 
de fins a deu persones, la qual 
cosa suposarà una alenada d’ai-
re per al turisme rural, ja que 
el límit actual (6) ha provocat 
anul·lacions de reserves en 
aquests allotjaments. El presi-
dent d’aquest sector a Lleida, 
Jaume Ramon, va apuntar que 
“hi ha molta demanda per a 
l’estiu” i va dir que “hi ha cases 
que ja ho tenen complet”.

Quant als esports d’aventu-
ra, aquesta setmana han tin-
gut entre 600 i 700 activitats 
de grups escolars, uns clients 
que van recuperar la setma-

na passada. De cara a aquest 
cap de setmana, compten amb 
una contractació d’un 70 per 
cent dels serveis, encara que 
el president de l’Associació 
d’Empreses d’Esports d’Aven-
tura del Pallars Sobirà, Flòrido 
Dolcet, va assenyalar que es-
tan “pendents de les reserves 
d’última hora”.

Així mateix, la progressiva 
tornada a la normalitat després 
de la supressió de les restric-
cions a la mobilitat i la reac-
tivació del turisme també ha 
provocat que s’hagin recuperat 
les contractacions de personal 
al sector. No obstant, el respon-
sable de promoció del Patro-
nat de Turisme de la Diputació, 
Juli Alegre, va assegurar que 
“el pic serà a l’estiu”, com ja és 
habitual cada any. En aquest 
sentit, Alegre va apuntar que 
es preveu que aquesta campa-
nya estival sigui similar a la de 
l’any passat, que ja va ser de 
rècord, i va apuntar que “la 
gent té moltes ganes de sortir”.

un bon eStiu
el sector turístic preveu 
una campanya d’estiu 
similar a la de l’any passat, 
que ja va ser de rècord

Allotjaments del Pirineu, al 
80% aquest cap de setmana
Més de 600 activitats d’aventura de grups escolars en pocs dies 
|| El final de les restriccions reactiva les contractacions

turisme previsions

grups d’escolars en una baixada de ràfting per la Pallaresa.

mack

Denuncien 
abocaments 
il·legals a l’accés 
a Mas de Melons
Castelldans tancarà la 
zona i la senyalitzarà

medi ambient residus

L’abocament d’escombraries a la finca municipal d’entrada a la reserva de Mas de Melons a Castelldans.

María MoLina
❘ castellDans ❘ L’ajuntament de 
Castelldans tancarà i posarà 
cartells de prohibició a l’entra-
da a la reserva natural de Mas 
de Melons des de la carretera 
d’Aspa on es registren continus 
abocaments incontrolats, segons 
va explicar l’alcalde, Conrad 
Llovera. Assegura que són 
persones de passada que llan-
cen escombraries de tot tipus 
en aquesta zona, una parcel·la 
municipal, atès que al poble ja hi 
ha zones específiques per deixar 
voluminosos i altres objectes 
que no es poden reciclar, com 
runa de la construcció. Aques-
ta és la tercera vegada que es 
registra un abocament d’aquest 

tipus, que acostuma a aparèixer 
cada dos o tres mesos, va indicar 
Llovera. “El que intentarem és 
incrementar la vigilància per 
poder anotar les matrícules dels 
vehicles i avisar els Agents Fo-

restals per presentar la corres-
ponent denúncia”, va indicar 
l’edil. Aquest no és l’únic punt 
en el qual es registren aboca-
ments. També hi ha una altra 
zona on solen llançar-se, a la 

carretera L-702 de Lleida a 
Castelldans. “Per erradicar-los 
d’aquesta última zona ja hem 
arribat a un acord amb Carre-
teres per buscar mesures”, va 
dir Llovera.

Compren sis pisos per a 
lloguer social a la Seu
❘ la seu ❘ La Fundació Hàbitat 
3 comprarà pròximament 
sis pisos a la Seu per gestio-
nar-los amb l’ajuntament a fi 
de destinar-los a lloguer per a 
persones derivades dels Ser-
veis Socials.

El bus d’Aigüestortes,  
en marxa el 21 de juny
❘ la vall De boí ❘ El bus d’Aigües-
tortes començarà a funcionar 
el 21 de juny. El servei entre 
la Pobla i el Pont, el 15 de 
juliol, i el bus de la Pobla al 
telefèric de la vall Fosca serà 
diari des de l’1 de juliol fins 
al setembre.

Personal per a la 
campanya de la fruita
❘ lleiDa ❘ El consell comarcal 
del Segrià ha contractat un 
total de cinc persones durant 
sis mesos per cobrir diferents 
necessitats socials a la cam-
panya de la fruita.

ares Lahoz al tallar ahir la cinta inaugural de la fira.

municipis certàmens
ajuntament De les borges blanques

❘ les borges ❘ La pilot de Mo-
llerussa Ares Lahoz va inau-
gurar ahir la quarta edició de 
la fira Borges Motor, el cer-
tamen dels vehicles d’oca-
sió i maquinària agrícola de 
la capital de les Garrigues, 
que se celebra als Jardins del 
Terrall. La fira, la primera 
completament presencial a 
les Borges des de l’inici de 
la pandèmia, compta amb 
3.000 metres quadrats d’ex-
posició i més de 150 vehicles. 
Lahoz, campiona d’Espanya 
d’autocròs, va posar en relleu 
l’esport automobilístic feme-
ní i es va mostrar “molt or-
gullosa” d’inaugurar el cer-
tamen. L’alcalde, Enric Mir, 
va destacar la fira com “un 
molt bon aparador de vehi-
cles, amb una oferta comer-
cial molt potent”. El regidor 
de Promoció Econòmica, Jor-

di Ribalta, va adreçar unes 
paraules d’agraïment als 
expositors que “després de 
passar un any difícil a causa 
de la pandèmia han tornat a 
confiar en la fira” i va desit-
jar “molt bones vendes”. El 
president del consell de les 
Garrigues, Jaume Setó, es 
va mostrar satisfet de poder 
reprendre el certamen i va 
destacar el “valor afegit” que 
aporta al territori. El direc-
tor dels serveis territorials 
d’Empresa, Ramon Alturo, 
va definir la fira de les Bor-
ges com un “motor econò-
mic” i va destacar el seu pa-
per fonamental per atenuar 
els efectes de les crisis. Anna 
Roset, del grup Nexcar, es va 
mostrar esperançada amb les 
vendes i va agrair l’organit-
zació del certamen en un lloc 
emblemàtic.

obre borges motor, 
l’aparador de l’automòbil 
de les garrigues
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