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Soses construira un 'pump 
track' al costat del camp de 
futbol només pera bicicletes 
Els treballs·comen~aran aquest setembre amb 
l'objectiu que esdevingui "una escala de ciclisme" 
El munlclpi de Soses, al 
Segria, projecta un pump 
track destinat només a 
blclcletes amb la voluntat 
de forjar una escola de 
clclisme a la zona. 

S oses 
J.CASTELLA 

L'Ajuntament de Soses encara els 
propers mesos amb diversos pro
jectes sobre la taula per millorar 
el municipi. Entre el ls, destaca 
la instal·lació d'un pump track al 
costat del camp de futbol. A di
ferencia deis que hi ha instal·lats 
en d'altres municipis de la demar
cació, en el cas del de Soses no
més anira destinat a bicicletes i 
la intenció és que esdevingui una 
escola de ciclisme, segons explica 
l'alcaldessa Sandra Marco. 

En aquest sentit, Marco con
creta que les obres comen¡;aran 
aquest mes de setembre i que el 
disseny i la realització de la pista 
aniran a carrec d'un professional 
del món del ciclisme. La previsió 
és poder-lo posar en marxa en un 
parell de mesos, sempre que no 
hi hagi entrebancs climatologics 
que endarreixin les obres i tindra 
un cost aproximat de 23.000 eu
ros. Cal tenir en compte que tota 
la pista sera de terra, quedara il
luminat a la nit i hi haura moni
tors, tot i que sera municipal. 

FOTO: AJ. Soses/ lmatge de com es preveu que quedi aquesta instal-lació esportiva 

Aquesta no és !'única actuació 
que es fara en l'ambit esportiu i és 
que també es posara gespa artifi
cial al camp de futbol. En aquest 
cas, els treballs es preveuen co
men¡;ar a principis d'octubre i s'ha 
optat per canviar de gespa natu
ral a artificia l perque amb la me
teorología que tenen al municipi 

Guissona obre les ·botigues . 
fins a la nit amb moti u del 
primer mercat del Bon Gust 

es fa "molt malbé". A més a més, 
l'alcaldessa avan¡;a que ta mbé es 
vol instal·lar una zona ·dedicada 
al basquet, un projecte que es 
preveu per l'any que ve. D'aques
ta manera, Soses disposaria d'un 
'complex esportiu' amb els camps 
de futbol ja presents, la pista de 
padel, el pump track i les cistelles 

pelbasquet. 
Cal recordar també que des de 

I'Ajuntament fa mesos que t reba
llen per poder detar el municipi 
d'una sala polivalent, tal com va 
explicar aquest diari. En aquest 
sentit, l'alca ldessa afirma que el 
projecte segueix els seus tramits 
previstos. 

L'Associació de comerciants i 
botiguers de Guissona organit
za pel proper dijous dia 2 de 
setembre, el primer mercat del 
Bon Gust. Els carrers i places del 
centre historie de Guissona es
devindran un mercat d'oportu
nitats traient els seus productes 
al carrer al millor preu. Les bo
tigues estaran obertes fins a les 
22.00 hores de la nit i pels car
rers hi haura maquillatge infantil 

pels infants. A més a més per 
a aquelles persones que pre
sentin tiquets de compra amb 
una suma superior a 30 euros 
tindran un Mos-toc gratu'it. 
D'altra banda, també es dura a 
terme un sorteig que porta per 
lema "El Guissonenc d'or", que 
consist~ix en el sorteig d'ún 
ta lonari valorat en un total de 
100 euros a gastar a les boti
gues de Guissona. 
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Tórrega dona 
la benvinguda 
al curs escolar 
amb Reggae 
Tarrega celebrara l' inici del curs 
escolar amb un concert gra
tu'it del grup familiar Reggae 
per Xics organitzat pel Festival 
Lo Closcamoll de I'Associació 
Agrat. Després d'un any d'atu
rada per la pandemia del coro
navirus, el Festival de música 
familiar de Ponent, impulsat 
per un grup de mares i pares 
de I'Associació de joves Agrat 
de Tarrega, recupera l'activitat 
músical amb un concert mati
nal a ritme de reggae pel pro
per dissabte 18 de setembre 
coi ncidint amb la primera set
mana de l' inici escolar. 

La Pobla 
dona unnou 
impuls al 
seu polígon 
industrial 
L'Ajuntament de la Pobla 
de Segur ha promogut una 
modificació de l'ordenació 
urbanística amb l'objectiu 
d'impulsar el polígon in
dust rial del municipi, i ha 
iniciat la reparceJ.Iació i 
urbanització pendent del 
PAU (polígon d'actuació 
urbanística) 13 - Migdia. 
Entre d'altres, hi haura un 
augment del sol industri
al; una nova ubicació de 
les parcel·les municipals; 
la urbanització de carrers i 
altres modificacions de l'or
denació urbanística. 

Concurs de 
fotografia 
del patrimoni 
d/Aicarrós 
L'Ajuntament d'Aicarras manté 
el se u compromís en favor de la 
historia i la cultura tocals amb 
la convocatoria de la novena 
edició del seu wncurs de foto
grafía de pat rimoni. En el certa
men, hi poden participar perso
nes amb residencia i/o lloc de 
feina al municipi d'Aicarras i es 
repartiran un total de 750 eu
ros en premis. Les instantanies 
per a participar en el concurs 
han de ser úniques i originals, 
no poden haver estat presenta
des a cap altre concurs. 
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Salut declara 
14 crítics i 31 
hospitalitzats 
menys, amb 9 
morts més 
El Departament de Salut va 
declarar ahir que hi ha 14 pa
cients crítics menys ingressats 
a les UCI a causa de la covid-19 
en les darreres hores, 385 en 
total. Els hospitalitzats també 
baixen i ara n'hi ha 1.121 (-31). 
tn paral·lel, es van notificar 
1.085 nous contagis confirmats 
per PCR o TA, que situen el to
tal des de l'inici de la pandemia 
en 892.868. L'Rt disminueix 
dues centesimes, fins a 0,80, i 
el risc de rebrot retrocedeix a 
160 (-10). Es van comunicar 9 
morts en les últimes hores i el 
total de defuncions des de l'ini
ci és de 23.390. El 5,42% de les 
proves en la darrera setmana 
ha donat positiu. La incidencia 
acumulada a 14 dies passa de 
219,25 a 210,27, mentre que a 
7 dies baixa de 92,44 a 86,90. El 
risc i es queda a 160 en l'últim 
interval. Pel que fa a I'Rt, baixa 
dues centesimes a 0,80, un va
lor superior al de la setmana 
anterior (0,85). 

·Espanya 
registra 7. 7 67 

• nous casos 1 

194 defuncions 
des de dilluns 
Espanya ha registrat 7.767 po
sitius de Covid-19 i 194 defun
cions des de di ll uns. D'aques
ta manera, la xifra d'infectats 
des de l'inici de la pandemia el 
mar~ del 2020 és de 4.855.065 
i la de víctimes és de 84.340, 
amb una incidencia acumulada 
a 14 di es de 233,75 infeccions 
per cada 100.000 habitants, 
8,43 punts inferior les últimes 
24 hores. 

Andalusia encap~a l a els 
contagis en els últims 7 dies 
amb 7.297 casos, seguida per 
Madrid (7.185) i Catalunya 
(5.228). Des de l'inici de la pan
demia, Catalunya és on més 
contagis s'han acumulat amb 
893.045 casos, seguida per 
Madrid (875.815) i Andalusia 
(785.356). En els darrers 7 dies 
hi ha hagut 319 víctimes mor
tals, 55 de les quals a Andalusia 
i 39 a Castella la Manxa. A Cata
lunya n'hi ha hagut 21. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

La sise na onada remet a les terres 
de Lleida amb un lleu descens 
deis indicadors epidemiológics 
Salut comunica 48 nous casos a Ponent, mentre 
les UCI i e .l~ hospitalitzats segueixen a la baixa 
La sisena onada de la 
pandemia remet a les 
terres de lleida amb un 
lleu descens deis indicadors 
epidemiologics, mentre 
les UCI i els ingressos 
hospitalaris mantenen la 
tendencia a la baixa. En 
paraHel, Salut va comunicar 
ahir 48 positius a la Plana i 2 
al Pirineu. 

Lleida 
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A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
acumulats des de l'inici de la pan
demia 45.499 casos confirmats 
per PCR/TA, 48 més. Són 47.225 
si es tenen en compte tates les 
proves. Un total de 685 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandemia, cap més. El 
risc de rebrot baixa 15 punts, fins 
a 219, per sota del registre de la 
setmana anterior, quan era de 
298. La velocitat de propagació 
baixa tres centesimes fins a 0,82, 
per sota de la setmana del 14 al 
20 d'agost, quan era de 0,87. la 
incidencia a 7 dies és de 111. El 
6,18% de les proves que es fan 
surten positives. 

Actualment hi ha 52 pacients 
ingressats als hospitals. A planta, 
ah ir hi havia un pacient de 20 a 29 
anys (=); vuit de 30 a 39 anys (+1); 
tres de 40 a 49 anys (=); sis de 50 
a 59 anys (=); vint-i-dos de 60 a 69 
anys (=); set de 70 a 79 anys (-1); 
quatre de 80 a 89 anys (=); i un 
de més de 90 (=). A I'UCI, hi ha 16 
persones ingressades, igual que 
el dia anterior, un deis quals me
nor de 50 anys i quinze per sobre 
d'aquesta edat. 

A la regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i Aran hi ha acumulats des de 
l'inici de la pandemia 8.512 casos 
confirmats per PCR/TA, 2 més. 
Són 8.955 si es tenen en compte 
tates les proves. Un total de 162 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 
cap més. El risc de rebrot se situa 
en 89 punts, 11 punts menys que 
en la darrera actualització, i la ve
locitat de propagació baixa fins a 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 
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Regions sanitaries de Lleida i l~lt Pirineu i Aran 
Situació a 30/08/2021 

C.1sos cnntit mal~ Jcumubt< Ri'>c de rel:>t nt Ddunct•'m 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

47.225 8.955 219 

Seguiment epidemiologic 

* El criter i general és l'administració de dues dosis perO es contemplen dues excepcions: 
- Productes monodosi (Janssen) i persones de 65 anys o menys amb un diagnostic de COVID-19 

0,91. Durant la setmana del 14 al 
20 d'agost era de O, 75. La inciden- . 
cia a 7 dies és de 44. El 3,36% de 
les proves que es fan surten posi-

tives. Actualment hi ha 4 pacients 
ingressats a la regió (ídem). . 

Pel que fa al risc de rebrot, !'in
dicador ha baixat les darreres ho-

Lleida Pirineu i Aran 

685 162 

Risc de rebrot per 
comarques 
(setmana del 21/8 al 27 /8) 

res i aixo ha provocat que el Pa
llars Jussa passi de zona groga a 
verda i la Cerdanya i les Garrigues 
de taronja a groga. 
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