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O P ragUisme Craviotto punxa 
en K1 i ha de conformar-se amb 
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cqç diploma olímpic, a l'espera del K4 
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Or en karate i escalada per 1 

a la delegació espanyola i plata 
assegurada en waterpolo femení 
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essise'nva 

b · ,. i , I El club comunica per 
sorpresa que l'astre del futbol no renovarà i 
en culpa les condicions de LaLiga 

a I Explicarà avui en roda de premsa 
els obstacles econòmics i estructurals que 
impedeixen, per ara, que segueixi 

2 an "'S 1 S oL) I Leo va arribar al 
Barcelona l'any 2000 i ha guanyat 10 Lligues, 
7 Copes, 4 Champions i 6 Pilotes d'Or 
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Tancades les 
piscines de 
Juneda pel 
repunt del 

• coronav1rus 
El35% de contagis de 
Covid, des del febrer 

Juneda ha decidit tancar les 
piscines fins a nou avís a causa 
de l'increment de casos de Co
vid-19 que es registren al mu
nicipi. D'altra banda, 19.000 
lleidatans s'han encomanat de 
coronavirus els últims sis mesos, 
la qual cosa representa més del 
35% de contagiats durant tota 
la pandèmia. 

LLEIOA I 6-7 

Desplaçaran 
l'institut i el CAP .de 
Cappont per informes 
d'inundabilitat 
La Paeria desplaçarà uns me
tres l'institut de Secundària i el 
CAP de Cappont per resoldre 
objeccions de la CHE i l'ACA a 
l'estar en zona inundable. 

~S NOTICIA I 3 

Mor un veí d'Oliana 
en un acddent laboral 
en una pedrera de 
Ribera d'Urgellet 
Un jove de 28 anys va perdre la 
vida ahir al matí a Ribera d'Ur
gellet al produir-se un esllavis
sament de terra a la gravera en 
la qual treballava. 

COMARQUES 113 

IIJIIIIIIIIIIIIII IIQ IIIUUIII 
s-c 
La Paeria instal•la les 
primeres 19 càmeres de 
vigilància a l'Horta 

LLEIDA IS 
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Juneda tanca la piscina per l'augment Les 19 càmeres de seguretat de 
de casos i proves a nens de colònies. l'Horta, operatives al setembre. 

W-NW segre com/lleida I r· I I ~·8 
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~~-------------------------------------------------
CORONAVIRUS ~~ ANÀLISI 

El35% dels 53.000 lleidatans contagiats de 
Covid l'han passat en els últims sis mesos 
Són 19.000 que no s'hauran de vacunar fins passat mig any, ja que el virus els proporciona la immunitat 
li Un 64,5 per cent de la població té la primera dosi i un 58,8 per cent, la pauta completa 

S.E. 
I LLEIDA I Més de 19.000 lleidatans 
s'han contagiat de Covid-19 en 
els últims sis mesos, per la qual 
cosa no s'han pogut vacunar en 
cas d'haver-los correspost per 
edat, ja que passar la malaltia 
proporciona certa immunitat i 
ha de passar aquest temps per 
poder rebre una dosi. En con
cret, segons dades de Salut, són 
19.653 els casos registrats en
tre el 2 de febrer i el 4 d'agost. 
Del total, 16.097 corresponen 
a la regió sanitària de Lleida i 
3.556, a l'Alt Pirineu i Aran, 
i suposen el35% del total de 
positius des de l'inici de la pan
dèmia (més de 53.000). De to
ta manera, cal tenir en compte 
que una petita proporció dels 
encomanats són persones vacu
nades però que igualment han 
donat positiu. 

Actualment, un 58,8% dels 

BAIXA EL REBROT 

El risc de rebrot 
recupera el camí 
descendent a Lleida i 
l'Alt Pirineu i Aran 

lleidatans ja té la pauta comple
ta de la vacuna contra la Covid 
(260.789 persones) i un 64,5%, 
la primera dosi (286.407). Di
mecres se'n van administrar 
3.056, de les quals 1.928 van 
ser primeres injeccions (Salut 
no va precisar quantes d'aques
tes a adolescents de 12 a 15 
anys, que es van estrenar di
mecres) i 1.128, segones dosis. 

El departament va notificar 
3.090 nous contagis a Catalu
nya, dels quals 154 al pla i 29 
al Pirineu, xifres menors que 
les del dia anterior. De les 35 
noves defuncions reportades en 
el conjunt de Catalunya, cap es 
va produir a la província. El risc 
de rebrot va recuperar el camí 
descendent que s'havia truncat 
el dia anterior i va caure lleuge
rament fins als 557 punts al pla 
(-4) i els 531 a les comarques de 
muntanya (-14). 

La taxa de reproducció del 
virus o Rt es va situar en 0,88 
(una centèsima més) i 0,80 (una 
menys), respectivament, per 
sobre de la mitjana catalana 
de 0,74. 

En canvi, el risc de rebrot 
global, de 578 punts, és més 
alt que el de la dos regions sa
nitàries de Lleida. 

Cues davant del pavelló Onze de Setembre de Lleida per rebre la vacuna. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONfiRMATS AMB PCR/TA 

1.779 
1.575 

1.219 

12/07-18/07 19/07-25/07 65/07-Q1/08 

DATA RISC DE REBROT 
,. 

26/07-01/07 557 531 ' 

19/07-25/07 691 766 
12/07-18/07 802 1.071 

(1) Taxa de reproducció efeàiva del virus 

Des de l'inici de la pandèmia 

I I INGRESSOS HOSPITALARIS 

91 
72 

46 

12/07-18/07 19/07-25/07 65/07-{Jl/08 

RTI'1 INCIDtNCIA ACUMULADA 
EN 7DIES . ' .. ,. . . 

0,88 0,80 280,21 263,15 

0,93 0,84 352,42 391,13 

1,10 1,15 386,23 504,73 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

CASOS CASOS CASOS 

I I DEFUNCIONS 

3 
2 

12/07-18/07 19/07-25/07 65/07-Ql/08 

VACUNATS PRIMERA % PCR/TA POSITIVES DOSI 

• . . I· . . 
7.773 1.282 10,60 10,89 

4.511 706 13,08 15,13 

7.115 1.241 17,43 19,89 
Font: Departament de Salut 

(2) 841 segons l'estadística d'AQuAS 

MÓN 

,J71 CASOS 

MORTS MORTS MORTS 81.931 MORTS 

IMMUNITZATS IMMUNITZATS IMMUNITZATS 58,6% IMMUNITZATS 

Cinc ingressats menys a Ueida, però 22 segueixen a I'UCI 
• Els ingressats per coronavirus descendeix en 5 a la província, però els crítics es mantenen. 
Al pla baixen de 65 a 62 i continua havent-ne 22 a les UCI, mentre que a l'Alt Pirineu i Aran 
els hospitalitzats disminueixen de 13 a 11. A tot Catalunya segueix també la tendència a la 
baixa amb 68 persones menys en planta (n'hi ha 2.080 en total) i S menys a les UCI (576). 

El TSJC avala 
allargar el toc 
de queda en 
176 municipis 
• El Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya 
(TSJC) avala la pròrroga 
durant dos setmanes del 
toc de queda d'1.00 a 6.00 
hores en els 176 municipis 
catalans, deu de Lleida, 
que havia demanat la Ge
neralitat. A Lleida afecta 
la capital, Almacelles, Al
picat, Balaguer, Bellpuig, 
la Seu d'Urgell, les Borges 
Blanques, Mollerussa, Sol
sona i Tremp, que són els 
municipis de més de 5.000 
veïns amb una incidència 
de 250 casos de Covid per 
100.000 habitants en els 
últims set di~s. Fins ara, 
el límit estava en els 400 
casos. 

Segueixen prohibides 
també les reunions d e 
més de deu persones no 
convivents i el límit del 
70 per cent d'aforament 
en serveis religiosos i fu
nerals, amb un màxim de 
mil assistents. 

Les infermeres 
amenacen de 
portar al jutge que 
auxiliars vacunin 
• El Consell d'Infermeres 
i Infermers de Catalunya 
i els col·legis oficials de 
Lleida, Barcelona, Tarra
gona i Girona, juntament 
amb una quinzena d'as
sociacions científiques 
de l'àmbit, critiquen en 
un manifest conjunt que 
Salut habiliti personal tèc
nic de cures auxiliars d'in
fermeria per vacunar con
tra la Covid. Amenacen 
d'emprendre "les accions 
legals oportunes per im
pedir" que aquesta decisió 
prosperi. Argumenten que 
aquesta activitat corres
pon a les infermeres, que 
estan degudament forma
des i capacitades d'acord 
amb el seu currículum 
acadèmic i el seu àmbit 
competencial. 
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COMARQUES Tàrrega tanca els molls de l'estació Mor un jove en l'ensorrament d'una 
a l'apreciar-hi perill. pedrera a Ribera d'Urgellet. 

www.segre com'comarques I 
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TURISME INTERVENCIONS 

La navegació es restableix a Mont-rebei i les 
reserves es multipliquen per a aquest agost 
Suspesa vuit dies per les obres per assegurar la paret del congost a Àger després dels despreniments del 
novembre li Tornen els viatges dins de la gorja i l'activitat per a set empreses de la zona 

Turistes remant al congost ahir a la tarda. Les barques plenes de visitants van tornar a solcar les aigües de Mont-rebei. 

MARIA MOLINA 
I AGER I Les set empreses que es 
dediquen al turisme actiu i flu
vial al congost de Mont-rebei 
(tres a Àger, dos al Pont de 
Montanyana i dos a Viacamp) 
van reprendre ahir l'activitat 
nàutica després de vuit dies de 
tancament. La navegació es va 
suspendre per les obres per re
cuperar el camí natural per la 
gorja, tancada des del novembre 
per un despreniment de roques. 
Els treballs al municipi d'Ager 
van començar el 12 de juliol i 
està previst que es prolonguin 
entre 4 i 6 setmanes. 

ORGANISMES POLÈMICA 

La navegació en aquesta zo
nase es va interrompre per pri
mera vegada entre el 26 i el30 
de juliol i després es va restablir. 
Les obres al congost van obli
gar a tornar a suspendre el pas 
d'embarcacions dilluns passat i 
es va reprendre ahir. Els tanca
ments es decideixen quan exis
teix risc de caiguda de roques 
des del pendent. 

Fonts del consistori d'Àger 
van indicar que tenir alguns ac
cessos tancats per fer senderis
me, especialment a la zona del 
Pont de Montanyana, ha redu
ït el nombre de visitants. Val a 

recordar que el pàrquing de la 
· Masieta, on estacionen molts 
turismes, està tancat també. Les 
obres i el tancament van provo
car la canceHació d'un 15% de 
les pernoctacions previstes als 
allotjaments rurals i càmpings 
de la zona. 

SENDERISME 

L'accés està tancat al Pont 
de Montanyana i el 
pàrquing de la Masieta 
continua sense ser operatiu 

Dos dimissions a la presidència del 
Solsonès en el que va de setmana 
1 SOLSONA I Marc Casaboch va 
dimitir ahir com a president 
per delegació del consell del 
Solsonès, quatre dies després 
d'ocupar el càrrec en substi
tució de Ramon Costa, el seu 
antecessor en la presidència 
de l'ens comarcal, presentés 
també la seua renúncia. Costa, 
al seu torn, també havia assu
mit el càrrec per delegació per 
substituir Sara Alarcón (ERC), 
de baixa mèdica des de fa uns 
tres mesos. Això suposa dos di-

missions al capdavant del con
sell en el que va de setmana. 

Casa bosch va atribuir la se
ua renúncia que "les regles del 
joc que imperen són radical
ment oposades a la meua es
cala de valors". Costa, alcalde 
de la Coma i la Pedra, va re
nunciar a la presidència "per 
coherència" al constatar que 
"l'aparent consens plural no es 
manifesta amb fets en el dia a 
dia i que, per tant, no permet la 
possibilitat de treballar conjun-

tament amb una ment oberta 
i generosa". ERC governa en 
minoria a l'organisme amb vuit 
consellers, JxCat en té set, n'hi 
ha dos d'independents i un de 
la CUP. Per aquesta raó tots 
els temes s'han de negociar. 
Fonts pròximes a l'organisme 
van explicar que alguns temes 
han crispat l'ambient els últims 
anys, com la reparació de ca
mins, conflictes sindicals al 
Centre Sanitari o la gestió de 
la pandèmia. 

No obstant, l'obertura per 
navegar en caiac i canoa o des
plaçar-se amb vaixell pel coll ha 
canviat la tònica d'aquest mes 
d'agost ja que, segons moltes de 
les empreses, les reserves s'han 
multiplicat sensiblement encara 
que es fan el mateix dia o amb 
poc temps d'antelació. A més hi 
ha rutes alternatives des d'Àger 
i Viacamp, a la Ribagorça oscen
ca, de forma que no es dona per 
perduda la cam¡fc\nya estival. 
Des de l'ajuntament d'Àger van 
apuntar que les obres al con
gost es prolongaran diversos 
dies més. 

MUNICIPIS GESTIÓ 

LES CLAUS 

Massificació i regulació 
I Mont-rebei és una de les zo
nes que més visitants atreuen, 
de forma que cal regular-hi els 
accessos, una cosa en la qual es 
treballa. 

Treballs dificultosos 
I Els treballs per ancorar la pa
ret del congost a Àger són difí
cils i han requerit la intervenció 
d'un helicòpter per transportar 
material. 

Els hotelers agraeixen que 
Vielha no apugi l'aigua 
I VIELHAI El Gremi d'Ostaleria de
ra Val d'Aran va agrair ahir a 
l'ajuntament de Vielha que re
consideri la pujada en la taxa 
de l'aigua per al2022, que pre
veia un fort augment respecte a 
l'actual (vegeu SEGRE de dime
cres passat). Representants de 
l'entitat es van reunir dimecres 
passat amb el consistori i van 
sol·licitar que, quan es plantegin 
pujades de taxes, es facin de for
ma negociada, consensuada i es 
comuniqui amb temps. Així ma-

teix, van valorar la disposició 
del consistori a escoltar les seues 
peticions. L'ajuntament preveu 
revocar en un ple a partir de 
la setmana que ve les ordenan
ces fiscals que preveia aplicar 
el 2022, arran de nombroses 
queixes per la pujada que plan
tejava en la taxa de l'aigua. El 
grup de Convergència Aranesa 
(CA), a l'oposició, havia dema
nat per aquesta raó la dimissió 
de l'alcalde, Juan Antonio Ser
rano (UA). 
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