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empresos leridanas a Aragón 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Salut declara 513 
casos a Catalunya 
malgrat la millora 
dels indicadors 

Salut va declarar 513 nous ca
sos de Covid-19 el darrer dia i 
dues morts. Això eleva el total 
de casos en tota la pandèmia 
a 696.920 i les defuncions a 
22.234. Els pacients ingressats 
a planta són 512, 34 menys, 
i hi ha sis crítics menys a I'UCI 
(179). La velocitat de propaga
ció, I'Rt, baixa una centèsima 
{0,94}, mentre que el risc de re
brot baixa un punt (82}. 

Marató de vacunació sense cita 
prèvia a Tremp i hi Seu d'Urgell 
El nombre d'inoculats amb la primera dosi a la 
demarcació de Lleida supera les 200.000 persones 

Espanya registra 
3.832 infectats i 36 
defuncions més en 
la darrera jornada 
Espanya va registrar 3.832 nous 
positius de covid-19 i 36 defun
cions més des de dimarts, se
gons va informar el Ministeri. 
Així, ara la xifra global d'infec
tats des de l'inici de la pandè
mia és de 3.749.031 i la de víc
times és de 80.615. Andalusia 
encapçala els contagis en els 
últims 7 dies amb 6.689 ca
sos, seguida de Catalunya amb 
3.338. A Madrid n'hi ha hagut 
2.670 i al País Basc 1.222. 

Tremp/La ,Seu d'Urgell 
REDACCIO 

El Departament de Salut impul
sa, aquest dijous a Tremp i di
vendres a La Seu d'Urgell, dues 
jornades de vacunació sense cita 
prèvia, que van dirigides a perso
nes d'entre 40 i 69 anys que per
tanyin a l'Àrea Bàsica de Salut on 
té lloc l'acció, que no hagin rebut 
cap dosi del vaccí, i que tampoc 
tinguin cap cita programada i no 
hagin passat el Covid-19. 

Els interessats s'hauran d'iden
tificar-se amb la targeta sanitària 
o un document acreditatiu per 
poder rebre la vacuna monodosi 
de Janssen. A la capital del Pallars 
Jussà, l'acció es farà al CAP de 19 
a 20 hores. Mentre, a l'alturge
llenca es durà a terme al mòdul 
que hi ha instal·lat al costat del 
centre cívic entre les 16 i les 19 
hores. 

De fet, la Seu d'Urgell ja va ce-

lebrar una primera marató 1'11 
de juny, en una iniciativa que va 
proposar l'equip de l'ICS de la ciu
tat. Aquell dia hi van participar 78 
persones, tot i la forta pluja que 
va caure durant tota la tarda. Pre
cisament, l'èxit d'aquesta primera 
convocatòria ha estat el que ha 
animat a organitzar-ne una sego
na. 

Pel que fa al procés de vacuna
ció a la demarcació de Lleida, les 
regions de Lleida i l'Alt Pirineu io 
Aran van superar ahir les 200.000 
persones que porten la primera 
dosi de la vacuna. Són, concreta
ment, 203.798 persones, xifra a 
la qual s'ha arribat gràcies a les 
4.038 primeres dosis admioistra
des el darrer dia entre les dues re
gions sanitàries. Això suposa que 
el46% de la població de Lleida (el 
54% de majors de 15 anys} ja por
ta aquesta primera vacuna contra 
el coronavirus. 

L'Alt Pirineu i Aran torna a tenir risc 
de rebrot baix després d'un any 
La demarcació de Lleida va sumar 
ahir 36 positius més de Covid-19, 
però cap defunció. 

A la regió sanitària de Lleida 
hi ha acumulats, des de l'inici de 
la pandèmia, 37.189 casos con-

firmats per PCR/TA, 32 més. Són 
38.501 si es tenen en compte to
tes les proves (35 casos més). Un 
total de 657 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 
la pandèmia, les mateixes que fa 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

24 hores. 
El risc de rebrot puja un punt 

fins a 51, per sobre del registre 
de la setmana anterior, quan era 
de 45. La velocitat de propagació 
baixa una centèsima, fins a 1,07. 

MÓN 

_Po_s_iti_u_s ----"'4"""5:.:..6:.;:4=8 _Po_s_iti_·u_s __ _.:6.:.9.:.6:.::.9'-"'2:.:.0 _Po_s_iti:-·u_s __ 3;;...•;..;..7...;4..;..9.;..;.0;..;;;3=1 Positius 177.546.251 
Morts 817 Morts 22.234 Morts 80.615 Morts 3.840.384 
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Regions sanitàries de Lleida i rAit Pirineu i Aran 
Situació a 15/6/2021 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida 

38.501 7.147 23 657 

Seguiment epidemiològic 

Pirineu i Aran 

160 

Vacunació per grups a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

• El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions: 
-Productes monodosi (Janssen) 
-Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVI0-19 previ a l'~dministraci6 de la 
primera dosi 

La setmana del 30 de maig al 6 de 
juny era de 0,78. La taxa de con
firmats per PCR/TA se situa en 
24 per cada 100.000 habitants i 
la incidència a 14 dies és de 47. 
El 2,23% de les proves que es fan · 
surten positives. 

Pel que fa,.a les persones in
gressades als hospitals de la pla
na, ahir n'hi havia 16 (cinc menys 
que dilluns}, tres dels quals a les 

uer (-1). 
La regió sanitària de l'Alt Pi

rineu i l'Aran acumula 6.763 ca
sos des de l'inici de la pandèmia 
(1 menys que els comunicats el 
dia abans) i 7.147 sumant totes 
les proves (1 cas més}. Un total 
de 160 persones han mort des de 
l'inici de la pandèmia, cap més. 

El risc de rebrot retrocedeix 
11 punts, fins a 23, mentre que la 
setmana anterior era de 56. És la 
primera vegada que la regió està 
en zona verda (risc baix) des de la 
setmana del16 al 20 de juny de 

2020, ara fa un any. 
L'Rt baixa 29 
centèsimes, 
fins a 0,71. 
En l'interval 

anterior se si-
tuava en 1,11. 

La taxa de con- ' 
firmats per PCR o 

TA és de 12 per cada 
100.000 habitants. La 

incidència a 14 dies és 
de 32. L'1,09% de les 
proves que es fan donen 

positiu. Hi ha dos pacients ingres
sats, igual que en l'últim balanç. 

Risc de rebrot per comarques 
(setmana del 6/6 al12/6} 
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Lo Pobla de Segur porta a 
debat el model de turisme 
amb la jornada Pirineu 2030 
Després de més d'un any de la 
primera jornada Pirineu 2030 
celebrada a la Molina, es va ha
ver de suspendre el segon pro
cés de debat previst al Pallars 
per la pandèmia. Ara arriba a la 
Pobla de Segur el proper 19 de 
juny per abordar el model ter
ritorial i de turisme. En la jor
nada se celebraran dues taules 
rodones. Des de l'organització 
defensen que volen "un Pirineu 
on els pilars siguin la cultura, els 
serveis públics, el sector prima
ri i secundari, l'economia social i 

Tremp també 
consciencia 
sobre l'abús 
a gent gran 
L'Espai Cultural la Lira de 
Tremp va acollir ahir una jor
nada en motiu del Dia Mundi
al de la presa de consciència 
de l'abús i els maltractaments 
a les persones grans. El punt 
central de la jornada va ser la 
presentació de la campanya 
'Tracta'm bé', impulsada per 
l'àrea de benestar de l'Ajunta
ment i el Consell Comarcal. 

solidària i el bé comú, l'educació 
i la sanitat. Pilars que vertebrin 
les valls del Pirineu com a terri
tori on viure, créixer, treballar, 
envellir i morir dignament". Així, 
denuncien que "en els mesos de 
pandèmia hem evidenciat amb 
cruesa la dependència insoste
nible del Pirineu al turisme, la 
manca de recursos sanitaris i 
serveis públics, i una gestió cen
tralista i urbanocèntrica que res 
ha tingut a veure amb la realitat 
i les necessitats de les comar
ques pirinenques." 

Fruits de Ponent es 
reafirma en produir 
de forma sostenible 

Josep Presseguer, CEO del Grup 
Cooperatiu Fruits de Ponent, 
va intervenir ahir en el leadets 
Sum'mit, el cim anual del Pacte 
Mundial de les Nacions Unides, 
per a explicar el compromís del 
seu grup amb els Principis Rec
tors sobre Empreses i Drets Hu
mans de l'ONU. Presseguer va 
dir que "tenim una missió actu
al basada en produir de manera 
sostenible aliments saludables i 
contribuir al benestar". 

HECOMANACIÓ Ol: R(G - ZONA LLEIDA 
----------------------------------

NECESSITATS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS 
(Ml/HA) DEL 16 Al22 DE JUNY 

AIT(IHA TORKU MAtAU cumu I E RAl n •r rmatAI IU RIAl 

Pomera 300 303 308 326 

Perer 316 320 326 344 

Presseguer agost 296 299 305 322 

Nectanna julrol 372 376 383 405 

Panís 

Alfals mínim 167 169 172 182 

Alfals màxrm 409 414 421 446 

Presseguer juny 372 376 383 405 

Presseguer agost ROC 93 94 96 101 

Ametller (reg suport) 78 79 85 80 85 79 

Olivera (reg suport) 186 188 203 192 203 188 

Blat 236 238 243 

Evapotranspiracló de 
372 376 406 383 405 376 

ref. (ETo) 

Pluja efectrva o o o o 42 o 

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC, 
setmana del 30 de març al 6 d'abril de 2010. El reg més la pluja efectiva i l'aigua 

en el sòl han d'igualar els consums d'aigua del cultiu. Les dades es refereixen 
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d'aigua i per 

plena disponibilitat d'aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis. 
Per convertir la dosi de m3/ha a I/arbre, dividir per 10 el valor 

de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació. 

Pe: o ,11llc:111f """'" 11¡¿, t:>Pc:ilfl.¡uc:: 'cJII:IIilclol e: lloo .lc re:. ,111o:>ll::l;t,11., 
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La 32a Trobada Empresarial 
del Pirineu se celebrarà al Palau 
d'Esports de la Seu d'Urgell 
E_s tornarà a fer de forma presencial el 28 i 29 d'octubre 

La Seu d'Urgell 
ACN 

la Trobada Empresarial al Pirineu 
se celebrarà de nou de manera 
presencial, però canviant la seva 
ubicació per tal que els 600 par
ticipants . previstos puguin gau
dir-la seguint les mesures de se
guretat que s'estableixin aquesta 
tardor per prevenir contagis de 
Covid-19. 

Així, per primera vegada es 
durà a terme al Palau Municipal 
d'Esports de la Seu d'Urgell du
rant els dies 28 i 29 d'octubre, 
dates en què va tenir lloc la dar
rera edició en format virtual. l'eix 
central de la 32a edició d'aques
tes jornades serà la "resiliència 
empresarial", amb qüestions re
lacionades amb la re-invenció de 
les empreses i la seva capacitat 
d'adaptació al nou paradigma 
econòmic post pandèmia. També 
es posa rà el focus en la sostenibi
litat i la innovació digital. 

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu del president de la Trobada Empresarial 

Per al president de l'associa
ció organitzadora de l'esdeveni
ment, Vicenç Voltes, aquesta serà 
una edició molt especial perquè, 
segons va dir, volen posar en va
lor "la resiliència empresarial i la 
capacitat d'adaptació dels em
presaris, que han tingut vivències 
molt diferents en funció del sec-

tor de la seva activitat" arran de la 
pandèmia. les jornades compta
ran amb ponents com ara l'entre
nador i preparador físic de tennis 
Toni Nadal, que oferirà una con
ferència que porta per títol "Tot 
es pot entrenar" i tractarà de la 
gestió de l'adversitat, amb valors 
i amb superació. 

L'organització espera que la 
Trobada Empresarial al Pirineu si
gui de nou un espai obert de re
flexió i debat, on els professionals 
puguin expliè:ar la seva experièn
cia per superar els nous reptes 
de l'economia. Com en edicions 

La Vall Ferrera acollirò el 1 O 
i 11 de juliol I/onzena edició 
de la Fira del Ferro Pirinenc 
l'onzena edició de la Fira del Fer
ro Pirinenc tindrà lloc el 10 i 11 
de juliol a la Vall Ferrera en un 
format reduït, amb l'objectiu de 
complir els protocols que marca 
la crisi sanitària de la Covid-19 
i després que la pandèmia obli
gués l'any passat a aturar el cer
tamen. Aquesta zona, al peu de la 
muntanya més alta de Catalunya, 
és un dels indrets més importants 
del Pirineu en explotació siderúr
gica, ja present des de l'època ro
mana. 

L'esdeveniment tindrà en
guany com a lema "El culte al 
ferro", a través del qual es busca 
que els visitants descobreixin les 
joies amagades de la vall i histò
ries que han quedat impreses als 
pobles i als boscos que en formen 

part. 
Una de les novetats del cer

tamen és la inauguració de 'l'es
cape tour' "Temps de ferro", una 
activitat impulsada pel Parc Natu
ral de l'Alt Pirineu i l'Ajuntament 
d'Alins que permetrà endinsar als 
participants a l'època de les far
gues i dels Castellarnau a través 
del mòbil. A més, el primer dia 

Enguany hi 
haurà un 

( ' scape tour 
com a novetat 

anteriors, també està previst que 
hi hagi la conferència inaugural 
d'un mandatari de la Generalitat 
de Catalunya i una altra de cloen
da per part d'un representant del 
govern espanyol. 

la Trobada va néixer el juny del 
1990 i es caracteFitza per la pre
sència d'una variada i plural re
presentació d'empresaris, empre
nedors i professionals de. Lleida, 
dels territoris que envolten el Pi
rineu i les successives incorpora
cions des de la resta de Catalunya, 
ta Franja de Ponent i el Principat 
d'Andorra. 

de fira també ·es podran veure 
treballs de forja en viu, concre
tament de restauració i recreació 
d'elements emblemàtics de les 
ermites i esglésies de la Vall Fer
rera. l'elecció d'aquestes peces 
s'ha fet a partir de l'Inventari ela
borat per I'Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu l'any 2020 per encàrrec 
del Parc Natural de l'Alt Pirineu. 
A més, també hi haurà un mer
cat artesà i agroalimentari amb 
productes del territori del Parc 
Pirinenc de les Tres Nacions i co- · 
marques veïnes. 

Mentre, per 1'11 de juliol s'han 
programat activitats en diferents 
punts de la zona. Així, quatre 
itineraris guiats i una visita tea
tralitzada transportaran a les per
sones que bi participin des dels 
vestigis del ferro a la vall, fins a 
l'època d'auge de les fargues. Du
rant tot el cap de setmana de fira, 
Alins s'omplirà també d'actes cul
turals, com ara la presentació del 
llibre "El ferro i la forja" a càrrec 
de la seva autora Ruth García. 
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