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Lleida manté els 
contagis setmanals 
"sota control" 
• Les regions sanitaries de 
Lleida i del Pirineu porten 
dos setmanes amb una dismi
nució dels contagis i per sota 
deis 300 setmanals, objectiu 
del departament de Salut per 
"controlar" la pandemia. La 
setmana passada se'n van re
gistrar 300 exactes i en !'últi
ma, 207. 

A Catalunya també es roan
té l'objectiu de menys de mil 
al dia, amb una mitjana actual 
de 613. Precisament, Salut va 
notificar ahir 450 nous canta
gis, 21 a Lleida i 5 al Pirineu, i 
cinc morts, cap a la província. 

~ 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCRITA 1 1 INGRESSOS HOSPITALARIS 
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INCIDENCIA ACUMULADA VACUNIITS PRIMERA % PCRITA POSITIVES 
EN 14 DIES DOSI 
1' 

115,41 118,56 10.924 2.184 3,66 3,14 

185.47 196,63 15.515 2.446 4,12 4,64 

305,76 297,83 10.441 2.301 5,58 4,80 

Font Departament de Sal u! 

Des de l'inici de la pandemia 
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Una fallada informatica va impedir ahir 
administrar segones dosis a I'Onze de Setembre 
Els menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca entre el 9 de febrer i el2 de marc; ja poden demanar 
cita per completar la pauta 11 Se'ls injectara Pfizer per defecte si no firmen un consentiment 

M.MARQU~S/X.RODRfGUEZ 
ILLEIDA 1 Les persones que te
nien cita ahir per rebre la se
gona dosi de la vacuna contra 
la Covid al pavelló Onze de 
Setembre de Lleida se'n van 
anar a casa sense completar 
la pauta, ja que per una fa lla
da informatica la seua cita no 
constava al sistema sanitari. 
Fonts del departament de Salut 
van explicar que el software 
va reprogramar aquestes sego
nes cites per avui i dema, per 
la qual cosa no van poder ad
ministrar-se ahir, i que tots els 
afectats haurien d'haver rebut 
un SMS amb el canvi que no 
va arribar a temps. ParaHe
lament, aquesta tarda tampoc 
es vacunara al pavelló perque 
s'hi instaHara aire condicionat. 

D'altra banda, el departa
ment de Salut comen~ara dema 
a administrar la segona dosi 
- de Pfizer o AstraZeneca- als 
17.770 lleidatans de col-lectius 
essencials menors de seixanta 
anys que van rebre la primera 
d'AstraZeneca/Oxford entre 
el 9 de febrer i el 2 de mar~):, ja 
que la segona vacuna ha de po
sar-se entre les 12 i les 16 set
manes i ja n'han passat 15 des 
que es van posar les primeres. 
Cal rebre un SMS per demanar 
cita al web vacunacovid.cat
salut.gencat.cat i aquesta set
mana, a Lleida, només es podra 
demanar a Alcarras, Tarrega, 
la Seu, Tremp i Vielha, tot i que 
de cara a la setmana que ve els 

punts canviaran. En cas de no 
poder demanar cita, cal espe
rar que s'obrin més torns. 

Per defecte, s'administrara 
la vacuna de Pfizer, tal com va 
aprovar la Comissió de Salut 
Pública després deis casos de 
trombes en menors de seixanta 
anys, tret que la persona de
maní específicament la d'As
traZeneca. En aquest cas, hau
ran de firmar un consentiment 
informat que se'ls entregara al 
punt de vacunació o desear
regar-lo a https://canalsalut. 
gencat.cat/ca/inici/. 

Des de Salut defensen rebre 
la segona d'AstraZeneca per
que així ho recomanen !'Agen
cia Europea del Medicament i 
l'Organització Mundial de la 
Salut, pero el ministeri de Sa
nitat ha elegit Pfizer perque Diverses persones sortien sense vacunar-se ahir de I'Onze de 5etembre. 

BALAN<; 

Les urgencies perla Covid a Lleida baixen un 13% 
• El servei d'Urgencies de 
!'hospital Arnau de Vilano
va i el Centre d'Urgencies 
d'Atenció Primaria (CUAP) 
de Prat de la Riba van atendre 
al llarg de la setmana passada 
246 visites per la Covid, un 
13% menys que en la setmana 
anterior, i el8% d'un total de 
3.109 urgencies. 

Així mateix, a causa de la 

millora en els hospitalitzats 
per la Covid a Lleida, la dele
gació territorial del departa
ment de Salut només actua
litzara el número d'ingressats 
els dilluns, dimecres i diven
dres. Fa dos dies hi havia 67 
ingressats, deis quals 11 eren 
a l'UCI. Quant a Catalunya, 
el número d'hospitalitzats va 
baixar, pero només amb sis 

menys i un total de 864, deis 
quals 301 eren crítics, cinc 
menys. 

Així mateix, en el conjunt 
de l'Estat hi havia 5.412 paci
ents ingressats per la Covid, 
que ocupaven el 4,34% de 
tots els llits disponibles, deis 
quals 1.552 estaven ingressats 
a l'UCI, el15,97% del total de
llits pera crítics. 

un estudi en va avalar la se
guretat i eficacia. En tot cas, 
Salut demana complir la pauta 
de la segona dosi perque s'evi
ten entre 8 i 9 de cada 10 casos 
simptomatics de Covid i per 
tenir més protecció de cara a 
les noves variants, com la de 
l'Índia. 

D'altra banda, la Comissió 
de Salut Pública ha inclos les 
persones amb fibrosi quística 
en el grup de molt alt risc en el 
pla de vacunació . A Lleida, a 
les persones amb malalties se'ls 
vacuna a l'Arnau. 

Respecte als indicadors epi
demiologics, el Pirineu va dei
xar ahir els 100 punts de risc de 
rebrot després de situar-se en 
els 89 (-24), mentre que al pla 
de Lleida va pujar lleument fins 
als 102 (+4). Amb tot, cinc co
marques lleidatanes estan per 
sota dellímit deis 100 punts. 

Pel que fa a la velocitat de 
transmissió (Rt), va pujar fins 
a 0,87 a Ponent, va baixar a 
0,74 al Pirineu i va augmentar 
a 0,91 a Cata lunya. De fet, els 
municipis de Lleida amb una Rt 
elevada s'han redui:t drastica
ment. El passat día 13, un total 
de 19 localitats el tenien a lt, 
per sobre d'1 punt, i ara només 
en 8 aquesta taxa és superior 
a 1 i en cap no és de més de 2. 
Són Agramunt (1,71), Bell-lloc 
(1,54), Vinaixa (1,3), el Palau 
(1,28), Solsona (1,22), Castell
nou de Seana (1,11), Cervera 
(1,11) i Lleida (1,08). 
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CORONA VIRUS SITUACIÓ ACTUAL 

• RISCALT 

Risc de rebrot (iEPG) 
en població general 

(21/05/2021) 

Velocitat de 
propagació (Rt) 

(21/05/2021) 
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Els col·legis de Lleida 
tenen 24 dasses aillades 
1 LLEIDA 1 Els coHegis de Lleida 
mantenen 24 classes confina
des i hi ha 523 alumnes i do
cents en quarantena. Seguei
xen tancats els de Vinaixa , 
Lles i Montella i Martinet. 

El Comú demana alliberar 
les patents de les vacunes 
1 LLEIDA 1 El Comú presentara 
una moció al ple de la Paeria 
perque Lleida s'afegeixi a la 
Declaració de Barcelona que 
insta les farmaceutiques a alli
berar temporalrnent les patents 
de les vacunes. 

Totes les residencies de 
Lleida, sense casos Covid 
1 LLEIDA 1 Totes les residencies de 
Lleida són verdes i no tenen ca
sos de Covid. La de Tremp ha 
recuperat aquesta classificació 
després que la setmana pas
sada un usuari donés positiu i 
el centre va passar a taronja. 

RISC MITJA-ALT 

D RISC MITJA-BAIX 

RISC BAIX Font: Departament de Salut 

D >=1,5i<2 

D >=1,2 i < 1,5 

o >=1 i < 1.2 

0 < =1 Moderna, efectiva i 
segura en adolescents 

La vacunació va continuar ah ir a Aitona, on es van posar 500 dosis a treballadors del ca m p. 

Cinc-cents temporers més reben 
la vacuna de Janssen a Aitona 
Detectat un positiu en la campanya de la fruita a la Granja 

MARIA MOLINA 
1 LA GRANJA/AITONA 1 Salut ha de
tectat el primer contagi entre 
els temporers de la fruita a la 
Granja d'Escarp ja en plena 
campanya. Segons !'alcalde, 
Mane] Solé, es va localitzar 
en un dels últims cribratges a 
empleats del camp. Treballa sol 
i té vehicle propi, per la qual 
cosa no ha tingut gairebé con
tactes, i esta aillat a la casa ha
bilitada pel pages per al qual 
treballa, perla qual cosa el cas 
esta controlat, va indicar. Ni 
La Manreana de Juneda, ni 

l'alberg de Bellpuig, habilitats 
per a quarantenes, no acullen 
ara per ara encomanats. El23 
d'abril passat es van ai1lar en 
aquest allotjament de l'Urgell 
els sis primers temporers po
sitius. Salut va fer ahir cribrat
ges a Massalcoreig a persones 
sense papers i sense allotja
ment. Fonts municipals van 
indicar que es va vacunar 7 o 
8 d'aquestes persones i volun
taris de Creu Roja també van 
estar identificant-les per fer -los 
PCR. Així mateix, continua 
la vacunació agrícola i ahir es 

van inocular 500 dosis més de 
Janssen a Aitona. L'alcaldessa, 
Rosa Pujol, va reclamar que 
s'immunitzi tota la població 
jaque més del 80% dels vei"ns 
del municipi estan implicats 
en la campanya de la fruita . 
Avui i dema no hi haura vacu
nació. Divendres es reprendra 
a Albatarrec, Sunyer, Monto
liu i Sudanell i a la tarda a la 
Portella, i dissabte a Aitona 
i Seras. La Paeria s'ha afegit 
al dispositiu de Salut per pro
maure la vacunació al sector 
de la fruita a Lleida. 

Espanya rebra 94 milions 
de dosis de Pfizer 
1 MADRID 1 El Govern va anunciar 
ahir que Espanya rebra gairebé 
94 milions de dosis de la vacu
na de Pfizer entre 2022 i 2023 
dels 900 milions negociarles 
per BrusseHes. 

La UE donara 100 milions 
de vacunes a altres páisos 
1 BRUSSEL·LES 1 Els pa"isos de la 
Unió Europea es van compro
metre ahir a donar "almenys" 
100 milions de vacunes a pai
sos pobres abans del desembre. 

1 WASHINGTON 1 La farmaceutica 
Moderna va anunciar que la 
seua vacuna és segura i efec
tiva per a adolescents d'entre 
12 i 17 anys i en demanara 
l'autorització. 

Tarrega obre una línia 
d'ajuts als negods 
1 TARREGA 1 L'ajuntament de Tar
rega obrira al jl.lny una línia 
d'ajuts a negocis afectats per 
la pandemia. La regidora de 
Promoció Económica, Núria 
Robert, va dir que "destina
rem bona part del romanent 
de tresoreria a ajuts directes". 

ANUNCI AUDIENCIA PÚBLICA 

MODEL DE SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES DONES EN 
SITUACIÓ DE VIOLENCIA MASCUSTA 1 ELS SEUS FILLS 1 FILLES ,. 
Des de la regidoria de Participació Ciutadana i Lluita contra la 
Corrupció, informem que la Audiencia Pública sol·licitada per 
l'entitat Grup Feminista de Ponent "Grup de dones de Lleida" es 
dura a terme el dimecres, 3 de juny de 2021 a les 17 h. a la 
Sala Alfred Perenya de l'edifici municipal situat a I'Av. Blondel, 64 
de Lleida. 
El periode d'inscripció finalitza el dilluns, 1 de juny a les 17 h. 
Les persones interessades en participar-hi podeu inscriure-us 
enviant un correu a participacio@paeria.cat. En l'esmentat 
correu electrónic cal consignar, amb caracter obligatori, les 
següents dades i consentiments: 

1. Nom, cognoms i DNI 
2. Dades d'identificació sobre la entitat a la qual pertany, si s'escau. 
3. Forma de participació: al deixar constancia si sol·liciteu torn 
de paraula o si només veniu d'oients. 
4. Manifestar que es proporciona el consentiment peral 
tractament de les dades personals de conformitat amb aquest 
Anunci d'Audiencia Pública: 
Les dades recollides s'incorporaran i tractaran en l'activital de tractament 
"Participants en sessions informativas", responsabilitat de I'Ajuntament de Lleida. La 
finalitat del tractament és la gestió de les inscripcions en sessions informativas i 
participatives i l'enviament d'informació a les persones inscrites o que participen. El 
tractament de les dades es basa en el consentiment de l'interessat (art. 6.1 a 
RGPD). Les dades no es comunicaran a tercers, llevat deis supósits previstos en 
l'ordenament jurídic. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, 
sol·licitar-ne la portabilital, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Correu electrónic del OPO: dpd@paeria.cat. Veure informació detallada: 
www.paeria.cat/protecciodades/sessions-informatives/ca 

Trobareu tota la informació i documentació 
relativa a aquesta audiencia al següent enlla9: 
https://feminismes.paeria.cat/noticies/audien 
cia-publica-servei-municipal-atencio-dones
violencia 

U."AUIA • Ajuntament de Lleida 
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MUNICIPIS FAUNA 

Martinet es bolea en la recerca d'una 
oca robada, la 'mascota' del poble 
Demanen col·laboració ciutadana per trabar la Gertrudis, molt estimada a la localitat 

C.SANS 
1 MONTELLA 1 MARTINET 1 El poble de 
Martinet s'ha bolcat aquests 
dies a localitzar la Gertrudis, 
una oca propietat d'uns vei:ns 
que va ser robada dissabte del 
seu domicili. Era la mascota 
de la família i també deis ha
bitants de Martinet. L'alcalde, 
Josep Castells, va explicar que 
"era un animal molt estimat per 
tots els veí:ns i que despertava 
molta simpa tia. Si no apareix la 
trobarem a faltar". L'oca era al 
garatge del domicili en el qual 
vivía quan se la van emportar. 
La propietaria, Paquita Jorda
na, va explicar que va deixar un 
moment la Gertrudis a la planta 
baixa menjant quan de copla va 
sentir grallar molt fort. "Vaig 
sortir a la finestra i vaig obser
var com un borne tancava el ca
pó d'un cotxe gris amb ella dins 
cridant i fugia", va relatar. Jor
dana va bai.xar rapidament pero 
no va poder fer res. Va explicar 
desolada que l'oca vivía amb 
ells des que va naixer, feia gai
rebé quatre anys. "Es va criar 
entre nens, amb els nostres nets, 

L'oca Gertrudis passejava sempre amb Juan Sala, el seu propietari, per Martinet. 

i sempre jugaven junts, actuava 
com un gos", va assenyalar. De 
fet, "s'havia convertit en una 
més de família". Tots els veí:ns la 
coneixien i era un reclam per als 
turistes, que s'atansaven a veu
re-la. Els que la coneixien saben 

que "no era facil agafar-la", de 
forma que creuen que l'autor 
del robatori "feia dies que l'ob
servava". "Cal tenir certa tec
nica per emportar-se una oca, 
cal agafar-la del coll i d'una ala 
per poder immobilitzar-la", van 

apuntar. La família ha denun
ciat els fets davant deis Mas
sos, ha publicat fotografíes de 
la Gertrudis en xarxes socials i 
ha contactat amb els veterinaris 
de la zona per intentar que algú 
aporti pistes. 

ICEMP INSTITUT CENTRE D'ESPORTS DE MUNTANYA DEL PALLARS 

COMARQUES 1 15 1 

PARTICIPACIÓ 

Benavent vota en 
que invertir una 
partida de 15.000 € 
1 BENAVENT DE SEGRIA 1 Els veí:ns 
de Benavent podran votar 
del31 de maig al 13 de juny 
entre les dotze propostes se- · 
leccionades per ser finanr;a
des amb els 15.000 euros del 
pressupost participatiu. Con
templen des d'habilitar rutes 
saludables, un bort coHectiu 
o un parallamps a l'església 
fins a instaHar wifi gratult 
al poble. 

MUNICIPIS 

La Vall de Boí 
compra un 
vehicle elertric 
1 LA VALL DE BOl 1 L'ajuntament 
de la Vall de Boí ha comprat 
un furgó de treball cent per 
cent electric mitjanr;ant un 
rent ing corporatiu perque el 
seu personal pugui fer des
plar;aments i tasques diaries 
dins i fora del municipi. En 
aquest sentit, el consistori 
pretén renovar el pare mo
bil i ja disposa de dos punts 
de recarrega per a aquesta 
mena de vehicles. 

L'lnstitut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars 
estrena grau superior en Condicionament Físic 

El centre imparteix formació en esports de neu, entre d'altres. 

ICEMP 
1 n stitut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars 
Plaºa de les Pobles s/n La Pobla de Segur · 973 680 200 

En&eiiJillllenl& de Regim Especial d'Esport& 
Sendensme, muntonya miqana, escalada, descens dt barr.mcs, alta muntanya, esqui ele 
muntanva, PSQUI alpi, <SQUI de tons, sur! d• neu, buss.>io. f4ragü1sm•, ·spf:! eologi.l, salvament 
1 wcorn'il C>luoa J:<O ·a d'OCCf.'S per accedtr·ht o (el btular r~~ de Grau ~''~" 1 Grau Suc.,.nct 
que petm•t~n acred1r al gUiatg• prote~onal. la d<YMroa !l'•ntr~nament •j• l'al: rend~rn"nt. 

Grau Superior en Condicionamenl Fi6ic NOVETAT CURS 2021 -2022 

Balxilleral E&portiu en col·laboracló amb l'ln&lftul de la Pobla de Segur 

Certiflc.ola de profeaaionalifal 
G11ia P•l ~arran~;s •-es o aquah<s, soccmsme, 9~1 J d 1bMrans 3mb b1c.( ·'a o 9u:J p.;r 
itin.;raris. 

Curs de prepll!ilcló por a le& prolle$ d'accésa cicles de grau superior 

• Qui es vulgui formar en ma
teria esportiva té noves opcions 
a l'abast. L'Institut Centre d'Es
ports de Muntanya del Pallars, 
amb seu a la Pobla de Segur, 
estrena el curs vinent un grau 
superior en Condicionament 
Físic, únic a les comarques pa
llareses. Es tracta d'un cicle en 
regim ordinari que potenciara 
l'ensenyament d'idiomes. 

Su posa un esglaó més en una 
oferta de regim especial amb 
més de 15 anys d'existencia, 

sustentada en punts forts com 
els entorns de formació, la ri
gorositat i l'equip huma. Un col
lectiu integrat per 14 membres, 
entre professorat i especia listes 
que s'encarreguen de formar 
uns 930 alumnes, ?t>O deis quals 
en regim especial d 'esports. 
Aquests estudien cicles de grau 
mitja i superior que els forgen en 
disciplines com senderisme, es
calada, descens de barrancs, al
ta muntanya, esquí, surf de neu, 
busseig, piragüisme, espeleolo-

gia, salvament i socorrisme. A 
més, poden cursar el batxillerat 
esportiu, en coHaboració amb 
l'lnstitut de la Pobla de Segur. 1, 
fruit de l'acord amb Educació i 
el SOC, es preparen per obtenir 
certificats de professionalitat en 
ambits com guia per barrancs 
secs o aquatics, socorrisme, guia 
d'itineraris amb bicicleta o guia 
per itineraris de baixa i mitjana 
muntanya. També fan la prepa
ració per accedir a cicles de grau 
superior. 

• 1 

. 1 
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