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Els Mossos d'Esquadra incrementaran aquest cap de setmana els controls de transit, també des de l'aire, amb motiu de 
l'augment de la sinistralitat. A les carreteres de Lleida han perdut la vida tretze persones aquest 2020, quatre més que 
en el mateix període del2019. Set d'aquests tretze sinistres mortals s'han registrat des d'inicis del mes de maig passat. 

TRANSIT PREVEN CIÓ 

Més controls de transit al disparar-se 
els accidents mortals l'últim mes 
Set deis tretze sinistres amb víctimes d'aquest any a Lleida han estat des del maig 
A. GUERRERO 
ILLEIDA 1 Un total de tretze per
sones han perdut la vida en ac
cidents de transit aquest any a 
les comarques de Lleida, quatre 
més que en el mateix període de 
l'any passat. D'aquests tretze 
accidents, set han estat l'últim 
mes. Els dos darrers accidents 
mortals es van registrar diven
dres passat a Lleida i AJcoletge 
i l'increment és d'un 44,4% res
pecte al2020. Aquesta tenden
cia a l'al~a també s'ha produi't 
a nivell de Catalunya i només 
el cap de setmana passat hi va 
ha ver sis victimes, quatre d'elles 
motoristes, en una situació que 
preocupa la Generalitat. Davant 
d'aquest augment, que, entre 
altres motius, es deu al final de 
les restriccions de mobilitat, els 
Mossos d'Esquadra incremen
taran aquest cap de setmana 
vinent els controls de seguretat 
a les carreteres. La mesura la va 
anunciar el conseller d'Interior, 
Joan lgnasi Elena, que va afir
mar que "de forma immediata 
s'incrementaran notablement 
els controls a les carretéres, amb 
l'ajuda de mitjans aeris, per pre
servar la seguretat de la gent". 
També va fer una crida a la res
ponsabilitat dels conductors. A 
la xarxa viaria interurbana de 
Catalunya han mort cinquan
ta-cinc persones aquest any, de 
les quals vint-i-una eren moto
ristes, la qual cosa representa 
un 38 per cent. 

Valors prepandemia 
Els registres de sinistralitat 

d'aquest any a la província són 
equiparables als del2019, abans 
de la pandemia. Fa dos anys van 
morir 36 persones i el2018 van 
ser 37. En can vi, l'any passat hi 
va haver 20 víctimes, la xifra 
més baixa de les últimes de
cades. Així mateix, dos de les 
onze persones que van perdre 
la vida eren motoristes. Per la 
seua banda, el Servei Ca tala de 
Transit explica que el cap de set
mana passat es va atansar als 
registres de mobilitat que hi ha a 
l'estiu. En les setmanes anteriors 
encara s'estava entre un 10-12% 
per sota del que seria en una 
setmana equivalent del 2019, 
en epoca prepandemia, m entre 
que actualment se situa a només 
un 4,5% per sota. També és re
marcable l'elevat nombre d'ac
cidents que hi va haver el cap de 
setrnana passat, amb un total de 
30 (12 divendres, 13 dissabte i 
cinc diumenge), d'entre els quals 
sis han estat mortals. 

ViCTIMES EL 2021 A LLEIDA 

Un total de 13 persones han mort 
aquest any en accidents de trimsit 
a Lleida, quatre més que en el ma
teix període del 2020. 

BALAN«; 

MORTS A CATALUNYA 

A la xarxa interurbana de Cata
lunya (no es comptabilitzen els 
morts en vi es urbanes) han perdut 
la vida 55 persones. 

2 
MOTORISTES 

Preocupa !'elevada sinistralitat de 
motoristes, amb 21 víctimes, dada 
que suposa un 38 per cent. Dos 
d'ells a Lleida. 

Un jove motorista de Lleida va morir divendres passat a I'A-2 a Alcoletge. 

Preocupació pels sinistres de motoristes 
• Els motoristes són el coHec
tiu vulnerable que més pre
ocupa en aquests moments. 
A Catalunya, de les 55 víc
times mortals registrades en 
xarxa interurbana, 21 d'elles 

eren motoristes i dos són a les 
comarques de Lleida. Un veí 
d'Agramunt va morir al xo
car contra un tractor a An
glesola el mes de mar~ passat 
i un jove de 17 anys de Lleida 

va perdre la vida divendres 
passat a l'autovia A-2 a AJco
letge. En aquest sentit, Tran
sit organitza formacions per 
reduir els accidents d'aquest 
coHectiu. 

ACCIDENTS EL CAP DE SETMANA 

El cap de setmana passat hi va ha
ver 30 accidents a Catalunya i un 
total de sis víctimes mortals, qua
tre d'elles motoristes. 

L ANALISI 

lncrement de la mobilitat 
1 Transit va detectar un increment 
de la mobilitat el cap de setmana 
passat, similar al d'un cap de set
mana d'estiu prepandemia. En els 
anteriors, hi havia encara entre un 
10 i 12% menys de vehicles men
tre que en aquest últim va ser. no
més d'un 4,5% menys. 

2020, un any sense precedents 
1 La sinistralitat de l'any·passat va 
ser molt inferior als anys anteriors. 
El principal motiu van ser les res
triccions de mobilitat imposades 
per la pandemia, amb confina 
ments perimetrals en gran part 
de l'any. 

Menys víctimes 
1 El 2020 van morir 20 persones a 
les comarques de Lleida enfront 
de les 36 de l'any 2019 i les 37 de 
l'any 2018. 

Més vigilancia 
1 El conseller d'lnterior, Joan lg
nasi Elena, va anunciar que "de 
forma immediata s'incrementa
ran notablement els controls a les 
carreteres, amb l'ajuda de mitjans 
aeris, per preservar la seguretat de 
la gent". 

Dos ferits, un de crític, en un xoc 
frontal a la C-13 a Tremp 

L'accident, al fons, va obligar a tallar la carretera dos hores. 

• Dos persones van resultar 
ferides, una de caracter crí
tic, ahir al matí en una col·lisió 
frontal entre un totterreny i 
una furgoneta a la carretera 
C-13 al seu pas per Tremp, 
segons va informar Transit. 
L'accident es va produir a les 
11.27 hores a l'altura del nucli 
de Puigcercós, a prop de Ta
larn, i va obligar a tallar la via 
fins a les 13.15 hores. Dos per
sones van quedar atrapades i 
van haver de ser rescatades 
pels Bombers. Al lloc també 

van anar-hi tres patrulles deis 
Mossos d'Esquadra i dos am
bulancies i un helicopter del 
Sistema d'Emergencies Me
diques (SEM). Una dona va 
ser evacuada en helicopter a 
!'hospital Arnau de Vilanova 
amb pronostic crític mentre 
que una ambulancia va tras
lladar un borne al mateix hos
pital amb ferides de diversa 
consideració. Es va donar pas 
alternatiu entre les 13.15 i les 
13.35 hores, quan la situació 
es va normalitzar. 
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LLEIDA la meitat d'aspirants a mestre Detingut per assetjar i abusar d'una 
suspen les proves d'aptitud. jove a qui perseguía feia dies. 

www.5egre.cóm/lleida 
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Els ingressats per Covid a Arnau i Santa Maria 
cauen a mínims, amb només 4 de cada 100 
Quan havien arribat a ser el36% de tots els hospitalitzats als dos centres 11 En l'últim mes el nombre 
de morts a Lleida pel virus s'ha redult a quatre i ahir només es van notificar deu contagis 

M.MARQU~S 
1 LLEIDA 1 Els ingressats perla Ca
vid als hospitals Arnau de Vi
lanova i Santa Maria de Lleida 
només són quatre de cada cent 
del total d'hospitalitzats, la xi
fra més baixa registrada durant 
tata la pandemia pel departa
ment de Salut, que va comen~ar 
a comptabilitzar aquestes dades 
el passat 25 de novembre, ja fa 
més de sis mesas. 

En concret, a última hora de 
dilluns tan sols hi havia quin
ze llits ocupats per malalts de 
Covid davant els 349 en que hi 
havia un altre tipus de pacients, 
un 4 per cent del total, mentre 
que el passat 17 d'abril hi havia 
142 malalts ingressats amb Ca
vid entre els 397llits ocupats, 
el 36 per cent, la xifra més alta 
registrada en tot aquest període. 

A més a més, a les Unitats 
de Cures Intensives (UCI) 
d'aquests dos hospitals, només 
tres deis dinou llits per a crítics 
eren pacients ambla Covid, el 
14 per cent, mentre que la xi
fra maxima es va assolir el 27 
d'abril, quan els infectats greus 
pel coronavirus ocupa ven el87 
per cent dels llits ocupats, 42 
d'un total de 48. Dilluns passat, 
hi havia un total de 21 perso
nes ingressades per la Covid a 
la regió sanitaria de Lleida, de 
les quals quatre estaven críti
ques, i Salut actualitzara avui 

RESIDENCIES 

Lleida tornara a tenir tots 
els geriatrics lliures de 
Covid aquesta setmana al 
passar a verd un de Sort 

les dades. Així mateix, el de
partament només va notificar 
ahir quatre contagis més al pla 
de Lleida i sis al Pirineu. En 
!'última setmana, a la provín
cia, s'han detectat 98 infectats 
més, catorze al día, mentre que 
l'últim mes només han notificat 
quatre decessos. Els indicadors 
es van mantenir estables (vegeu 
la grafica) i la incidencia segueix 
alta a l'Urgell, la Segarra i el 
Solsones per petits brots. 

Respecte a Catalunya, on els 
indicadors també es van man
tenir estables, Salut va declarar 
477 contagis i 4 defuncions i va 
registrar set ingressats més, amb 
un total de 546, i cinc crítics més 
a les UCI, amb 185. 

D'altra banda, !'única resi-

dencia al Pirineu (una de Sort) 
que era taronja al detectar-s'hi 
un positiu passara a ser verda 
aquesta setmana, per la qual 
co'sa la demarcació tornara a 
tenir tots els geriatrics lliures 
del virus. 

Pel que fa als centres educa
tius, es va desconfinar un grup i 
trenta persones, perla qual cosa 
hi havia tretze aules i un total 
de 308 persones confinades a 
Lleida. 

Tancament o traspas de negocis 
D'altra banda, la Federa

ció d'Hostaleria de Lleida va 
afirmar que després d'un any i 
quatre mesas de pandemia, una 
quarta part deis negocis - bars, 
restaurants i hotels petits- han 
tancat o han hagut de canviar 
de titular perles perdues. lmatge d'arxiu de I'UCI de I'Arnau amb malalts de Covid. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOSCONFIRMATS AMB PCR/TA 1 1 INGRESSOS HOSPITALARIS 
1 1 

DEFUNCIONS 

149 
92 98 

22/05·28/05 29/05..()4/06 05/06·1 1 /06 

DATA RISC DE REBROT 

05/06-11/06 so 34 
29/05-04/06 42 51 
22/05-28/05 66 67 

44 
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RT111 

UEIDA PIRINEU 

1,08 1,00 

0,72 0,72 

0,75 0,75 

31 
19 

29/05-04/06 05/06-11/06 

INCIDtNCIA ACUMULADA 
EN 14 DI ES 

ltEIDA PIRINEU 

45,30 33,21 

56,43 47,65 
86,54 73,63 
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VACUNATS PRIMERA 

DOSI 
LLEIDA PIRINEU 

12.968 2.421 

6.563 1.182 
5.184 992 

% PCR/TA POSITIVES 

LLEIOA PIRINEU 

2,34 1,36 

1,96 1,44 
3,15 2,40 

{1) Taxa de reproducció efectiva del virus Font: Oepartament de Salut 

Des de l'inici de la pandemia (2) 828 segons !'estadística d'AQuA5 

LLEIOA CATALUNYA ESPANYA MON 

CASOS CASOS CASOS -·· S. 99 CASOS 11 __ 49.164 
MORTS MORTS MORTS 80.517 MORTS 3.813.937 
IMMUNITZATS IMMUNITZATS IMMUNITZATS 27.4% IMMUNITZATS 9.46% 

Inicien les obres de la nova UCI Neonatal de I'Arnau 
• L'hospital Arnau de Vilano
va ha iniciat les obres de remo
delació de l'UCI Neonatal, amb 
l'objectiu de tenir un servei de 
cures intensives i intermedies 
neonatals adequat als estan
dards recomanats, per la qual 
cosa hi haura boxs ind.ividuals 
per a cada nadó on, a més de 
l'equipament necessari per a 

l'atenció medica, hi haura un 
espai perque mares i pares 
puguin estar amb els seus fills 
les vint-i-quatre hores del dia 
i participar en les seues cures. 
Aquestes obres també perme
tran reformar l'espai destinat 
als professionals i es renovara 
tot l'equipament amb tecnolo
gía d'última generació, incor-

porant noves tecniques que fins 
al moment no es podien portar 
a terme. 

Tant les obres com l'equi
pament estan finan~ats per 
la Diputació de Lleida amb 
un pressupost que ascendeix 
a 1.437.749 euros. Es preveu 
que entri en funcionament el 
primer trimestre de l'any 2022. 

Sanitat avala que 
la vacunació 
avanci encavalcant 
franges d'edat 
• La Comissió de Salut 
Pública, formada per les 
comunitats i el ministeri, 
va aprovar ahir la vacu
nació deis grups formats 
per persones d'entre 30 
i 39 anys, entre 20 i 29 
i entre 12 i 19. Sanitat 
va explicar que tenint 
en compte que hi ha més 
disponibilitat de vacunes, 
la situació epidemiologica 
i }.'arribada de l'estiu "es 
podra anar encavalcant 
la captació de diferents 
grups, mantenint l'ordre 
d'edat descendent". Ca
talunya hi ha votat a fa
vor. També,s'ha tractat la 
necessitat de prioritzar 
la vacunació amb Pfizer 
d'adolescents a partir deis 
dotze anys amb grans de
pendencies i condicions 
d'alt risc. 

Lesrnascaretes,avui 
Tanmateix, i malgrat 

l es informacions que 
apuntaven que s'abor
daria la possible elimi
nació de l'obligatorietat 
de mascares en exteriors, 
no es va tractar durant la 
reunió. En aquest sentit, 
fonts del departament de 
Salut van explicar que 
"Catalunya ha insistit 
que es posi sobre la taula 
del Consell Interterrito
rial [avui hi ha reunió] la 
retirada de les mascaretes 
a !'exterior". 

Vacunats el SO% 
en tres comarques 
• Tres comarques de Llei
da ja ten en la meitat de la 
població amb la primera 
dosi de la vacuna contra 
la Covid. Són les Garri
gues (52%), el Jussa (51%) 
i l'Alta Ribagor~a (49,7%), 
mentre que a tata la de
marcació, aquest percen
tatge és del45,2%, la qual 
cosa representa 199.938 
persones. A Catalunya té 
una dosi el43,5 per cent 
de la població. 
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ENTITATS 

Alba Jussa recull 
fons pera 
!'agricultura social 
1 TARREGA 1 La cooperativa Al
ba Jussa, entitat que forma 
part del Grup Alba de Tarre
ga, ha iniciat una campanya 
de crowdfunding a través de 
la plataforma Migranode
arena.com per aconseguir 
recollir un mínim de 2.000 
euros per tal de poder rebre 
el premi de 1.500 euros ex
tres per comprar un hiver
nacle dins del seu projecte 
d'agricultura social Llavors 
d'Oportunitats. 

HOSTALERIA 

Ellleidata Marc 
Raluy, a la final de 
'mestre cafeter' 
1 LLEIDA 1 L'alumne Marc Raluy 
representara l'Escola d'Hote
leria i Turisme de Lleida en la 
dissetena edició del Concurs 
Maestro del Espresso Juni
or a la final que se celebrara 
dema, 17 de juny, en format 
digital. A la final els alumnes 
classificats hauran de demos
trar, a través de streaming, 
totes les seues habilitats 
per aconseguir un espresso 
perfecte. 

BOTANICA 

Herbolari d'Artur 
Blasco pera I'Arxiu 
de I'Ait Urgell 
1 LA SEU D'URGELL 1 L'Arxiu Co
marcal de l'Alt Urgell presen
tara divendres a la sala Sant 
Dom€mec de la Seu (19.00) la 
donació d'un herbolari amb 
929 mostres vegetals de la 
serra del Cadí i 590 fitxes, 
obra del popular músic Ar
tur Blasco procedents dels 
seus treballs academics a fi
nals deis anys seixanta com 
a llicenciat en Biología de la 
Universitat de Barcelona. 

MÚSICA 

Maria del Mar Bonet, 
Premi Alícia 2021 
a la trajectoria 
!BARCELONA 1 L'Academia Cata
lana de la Música va atorgar 
ahir el Premi Alícia 2021 a 
la trajectoria a Maria del Mar 
Bonet perla seua "exceHen
cia creativa, interpretativa i 
professional durant més de 
SO anys". Clara Peya, Sílvia 
Pérez Cruz, Marc Mezquida, 
Quartet Casals i Albert Gui
novart són alguns deis fina
listes d'aquests premis, que 
es resoldran el dilluns 21. 

SOCIETAT GUIA 1 29 1 

FESTEJOS TRADICIÓ 

Compte enrere amb les primeres 
falles per a un Sant Joan de traca 
El sector de la pirotecnia preveu igualar les vendes anteriors a la pandemia 

M.C. E. 
1 LLEIDA 1 Compte enrere a les 
comarques lleidatanes per ce
lebrar una revetlla de Sant Jo
an de traca en la qual, malgrat 
l'evolució favorable dels con
tagis, caldra evitar les aglome
racions. Ahir es van córrer les 
primeres falles a Durro (vegeu 
els desglossaments) i és només 
el principi. Com marca la tradi
ció, el foc sera el protagonista 
de la nit més magica i més curta 
de l'any. I també els petards. El 
sector de la pirotecnia a Catalu
nya preveu recuperar les ven
des que es van registrar abans 
de la pandemia, el 2019, quan 
van assolir els disset milions 
d'euros. 

L'anunci del Procicat sobre 
la possibilitat de celebrar fes tes 
majors i revetlles ha tingut "bo
na acollida" entre els fabricants 
de pirotecnia, que calculen que 
aquest any hi haura 1.000 ca
setes temporals autoritzades 
per a la venda de petards, una 
xifra similar a la del 2020. A 
la ciutat de Lleida ja hi ha tret
ze punts de venda instaHats, si Una de les tretze casetes temporals de petards queja estan instal·lades a Lleida ciutat. 
bé la pandemia ha accelerat un 
can vi d'habits en el consum i la 
tendencia a l'al~a és la venda on-

ESCENARI 

Tarrega recupera el sopar 
popular i els concerts, tot i 
que trasllada els actes al 
Camps deis Escolapis 

line. Quant al tipus de producte, 
els lluminosos i els petards de 
baixa intensitat sonora són els 
més demandats. 

A Tarrega, l'ajuntament recu
perara el 23 de juny gran part 
deis actes (l'any passat només 
es va mantenir la recepció de 
la Flama del Canigó i es va sus
pendre la baixada de falles, el 
sopar i el concert), si bé es tras
nadaran al Camp deis Escolapis 
per evitar aglomeracions de pú
blic. A més de l'acte de recep
ció de la Flama del Canigó, que 
tindra lloc a les set de la tarda, 
la revetlla continuara amb la 
baixada de falles de seca a les 
21.45 hores, una proposta que 
recrea la tradició del Pirineu. 
Un sopar popular amb coc en 
que els grups no hauran de supe
rar les deu persones i un concert 
deis grups Senyor Oca i Inver
sen Band posaran el colofó de 
la nit, que també incloura un 
castell de focs artificials. 

A més de mantenir la dis
tancia de seguretat, utilitzar 
mascareta i gel hidroalcoholic, 
l'ajuntament va fer una crida 
perqué els ve'ins no compartei
xin aliments ni coberts durant 
el sopar. 

Els ve'ins de Durro van descendir la muntanya des de Sant Quirc després d'encendre el faro. 

Vuitanta fallaires obren les Festes del Foca Durro 
• Uns vuitanta fallaires van 
descendir ahir a la nit des de 
!'ermita de Sant Quirc fins a 
Durro_, ambla qual cosa es va 
obrir la temporada de Pestes 
del Focal Pirineu. 

Una tradició mil-lenaria 
que aquest any celebraran, 
entre els mesos de juny i ju
lio!, setze poblacions de l'Alta 
Ribagorc;:a, el Pallars Sobira, 
el Pallars Jussa i Aran i que, 

coma novetat, també incloura 
la baixada de falles d 'Alas i 
Cerc, amb la quall'Alt Urgell 
recuperara el 23 de juny una 
tradició perduda des de fa 
decades. 

El proxim descens marcat 
al calendari és el de la Pobla 
de Segur, on els ve1ns cele
braran dema la festa en ho
nor a la Verge de la Ribera i 
descendiran la muntanya de 

Santa Magdalena amb falles 
d'avellaner i pi. A l'altre ex
trem, Arties i Garos ha deci
dit suspendre per segon any 
consecutiu el seu tradicional 
Taro a causa de la crisi sani
taria del coronavirus. Mal
grat la millora epidemiologi
ca, "s'ha decidit anteposar la 
seguretat dels ve'ins i visitants 
a exposar-los a un risc inne
cessari", van explicar. 
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