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FOTO: ACN I Es van entregar cinc condecoracions i 97 felicitacions 

Crearan una taula de treball 
contra els botellots al Pirineu 
El delegat del Govern a l'Alt Pi
rinetJ i Aran, Ricard Pérez, va 
anunciar ahir durant la celebra
ció del Dia de les Esquadres a 
la Regió del Pirineu Occidental 

La DOP Garrigues 
organitza un 
'showcookig, amb 

lj rerge extra 
La DOP les Garrigues junta
ment amb les altres DOP Ca
talanes l'Oli va organitzar en el 
marc del Gastronòmic Fòrum 
de Barcelona dilluns passat un 
showcooking amb el cuiner 
amb 1 estrella Michelin, Jeroni 
Castells del restaurant les Mo
les. Amb l'oli Verge Extra de la 
DOP Les Garrigues es va cuinar 
un plat anomenat postre d'oo
ve, vinagre, sal i pebre- DOP 
Garrigues. 

la creació d'una taula de treball 
per frenar els botellots. L'acte 
va tenir lloc a Vielha, coincidint 
amb el 30è aniversari dels Mos

sos a l'Aran. 

Baqueira encara la 
temporada d,esquí 
d,enguany amb 
nous remuntadors 
Baqueira Beret ja e_stà prepa
rada per iniciar una nova tem
porada de neu i d'esquí. Els vi
sitants tindran nous i renovats 
remuntadors. Aquest hivern, 
esquiadors i snowboarders 
gaudiran d'un nou telecadira: 
Clòt der Os, un desembragable 
de sis places que no només ar
riba per a redibuixar la zona de 
debutants de Beret si no també 
per a millorar la connexió amb 
el telecadira de Dossau. 

------------------------- ---------------------

Rescaten una cabra atrapada 
a la Conca de Dalt al Jussà 
Els Agents Rurals van rescatar 
ahir una cabra que havia quedat 
enrocada en una zona d'on no 
podia sortir sola per culpa d'uns 
gossos d'uns excursionistes. Els 

Agents van rebre l'avís d'un ra
mader de la Conca de Dalt, al Pa
llars Jussà, alertant que hi havia 
aquest incident. Van poder res
catar l'animal en bon estat. 

El Govern traspassa a 
l'Aran la gestió de l'os 
dins del seu territori 
Hi haurà una comissió de coordinació 
tècnica entre ambdues institucions 
Lleida 
ACN 

El Govern va acordar ahir cedir les 
funcions de la Generalitat al Con
selh' Generau d'Aran en matèria 
de gestió de grans carnívors de la 
fauna salvatge protegida al terri 
tori de l'Aran. L'objectiu d'aquest 
traspàs és que el Conselh pugui 
realit zar de forma eficaç i eficient 
la gestió de grans carnívors del 
seu territori i més concretament 
la presència de l'os bru, una vega
da fina litzat el període de vigèn
cia del programa europeu LIFE, 
que tenia com a objecte la conso
lidació d'una població d'os al Pi
rineu. Així mateix, es crearà una 
comissió de coordinació tècnica, 
de caràcter paritari, integrada per 
dos representants del Departa
ment d'Acció Climàtica, Alimenta
ció i Agenda Rura l i dos del Con
selh Generau d'Aran. · 

La competència que assumi rà 
el Conselh Generau inclou l'exe
cució de les actuacions de gestió 
dels- grans carnívors, mitjançant 
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el seguiment de les seves pobla
cions i e l desenvolupament de 
les polítiques de prevenció i com
pensació dels danys produït s per 
aquests animals envers les activi
tat s ramaderes presents en l'àm
bit de l'Aran i que s'efectuaran 
amb els mitjans transferit s. A la 
vegada, el decret t ambé preveu 
crear una comissió de coordina-

ció tècnica, de caràcter paritari, 
integrada per dues persones del 
Departament d'Acció Climàtica, i 
dues del Conselh. Les funcions de 
la comissió seran estab li r una es
t ratègia i línies de t reball homo
gènies en relació amb la gestió 
de grans carnívors, i compartir i 
intercanviar la informació relativa 
a la gestió de grans carnívors. 

---- -- -- --- --- -- --- ----- --- --- -- --- -- --- -- --- -- -- ---- -- --- -- --- -- --- -- -

Els Agents Rurals -segueixen amb 
drons els vedells escapats d~lgerri 
Els Agents Rurals continuen tre
ballant per poder capturar els ca
torze vedells que es van escapar 
d'una granja d'Algerri (la Nogue
ra) ara fa onte dies i que estan 
fent malbé els camps dels page
sos de la zona. El cap dels Agents 
Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, va 
explicar que es continua treba
llant-hi amb drons per poder con
firmar la ubicació dels vedells. Ai
xí mateix, l'alcalde Miquel Plensa 
també va confirmar que els ani
mals seguien "un dia més" i que 
s'amagaven als camps si veien un 
intent d'apropar-se d'alguna per

sona. 
Cal recordar que la preocupa

ció del cos és que aquests ani
mals no posin en perill la segu
retat de les persones. En aquest 
sentit, Ricou afirmava dilluns que 

FOT~: Miquel Plensa/ Es van escapar d'una granja de la localitat 

"si no s'apropen a cap via·pública, 
deixarem que es ca lmin per veure 
si podem aconseguir capturar-los 

amb vida. Però si posen en perill 
alguna vida humana, llavors, els 
haurem de sacrificar". 
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MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021 I CORONA VIRUS 19 
CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

SalUt comunicà de cop vuit morts 
per coronavirus a Lleida, on els 
ingressos hospitalaris baixen als 18 
La velocitat de propagació del Covid-19 torna a 
superar la barre~a de 1'1 a la Plana i a l'Alt Pirineu 
Salut va comunicar ahir 
de cop vult morts per 
Covld·l9 a la regió sanitària 
de Lleida. Segons fonts 
del departament són 
acumulatives I no d'un dia 
per l'altre. En paraHel, els 
Ingressos hospitalaris van 
baixar I ara n'hi ha 18, cinc 
d'ells a les UCI. 

LLEIDA ' CATALUNYA ESPANYA 
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Regions sanitàries de Lleida i rAit Pirineu i Aran 
Situació a 18/10/2021 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

49.306 9.189 91 704 164 

~~~~tccJó 1 ACN Seguiment epidemiològic 

A la regió sanitària de lleida hi ha 
acumulats des de l'inici de la pan
dèmia 47.434 casos confirmats 
per PCR/TA, 36 més. Són 49.306 
si es tenen en compte totes les 
proves. Un total de 704 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandèmia, vuit més. El 
risc de rebrot puja a 91 (+13), per 
sota del registre de la setmana 
anterior, quan era de 95. La ve- Vacunació per grups a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 
locitat de propagació puja a 1,01, 
per sobre de la setmana del2 al8 
d'octubre (0,91). la incidència a 7 
dies és de 42. El2,73% de les pro
ves que es fan surten positives. 
Actualment hi ha 18 pacients in
gressats als hospitals (-1). A plan
tar; ahir hi havia dues persones de 
10 a 19 anys; una de 40 a 49 anys; 
dues de 50 a 59 anys; quatre de 
60 a 69 anys; tres de 70 a 79 an
ys; i sis de 80 a 89 anys. A les UCI 
hi ha cinc pacients ingressats, un 
de menys de 50 anys i la resta per 
sobre d'aquesta edat. 

Per una altra· banda, a la regió 
sanitària de l'Alt Pirineu i Aran hi 
ha acumulats des de l'inici de la 
pandèmia 8.726 casos confirmats 
per PCR/TA, tres més. Són 9.189 
si es tenen en compte totes les 
proves. Un total de 164 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandèmia, cap més. 
El risc de rebrot puja a 87 (+20) 
i la velocitat de propagació ho fa 
a 1,05. Durant la setmana del2 al 
8 d'octubre era de 1'1,25. La inci
dència a 7 dies és de 35. El 2,05% 
de les proves que es fan surten 
positives. Hi ha quatre pacients 
ingressats, dos més. Respecte a la 
campanya de vacunació, el 82,5% 

• El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions: 
• Productes monodosi (Janssen) i persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVIP-19 

dels lleidatans majors de 12 anys 
han rebut una dosi de la vacuna i 
el 80,9% han completat la pauta 

de vacunació. El percentatge de 
majors de 12 anys amb almenys 
una dosi a l'Alt Pirineu i Aran és 

Risc de rebrot per 
comarques 
(setmana del 9/10 al15/10) 

del 80,1%, mentre ·que tenen les 
dues dosis de la vacuna el 78,5% 
de la població. 

S'amplien els 
aforaments als 
pavellons i a les 
discoteques .des 
de divendres 
El Govern va anunciar ahir que 
s'ampliarà al 100% l'aforament 
en recintes esportius tancats, 
com els pavellons, i que aug
mentarà al 80% la capacitat 
de públic en els establiments 
in~eriors d'oci nocturn. Aquest 
anunci suposa yn pas més en 
el relaxament de les mesures 
imposades per I¡;¡ Generalitat 
per contenir la pandèmia i arri
ba una setmana després que 
el president català, Pere Ara
gonès, decretés la fi de la majo
ria de restriccions que afecten 
les activitats culturals, espor
tives i a l'hostaleria. En cas de 
concretar-se, els pavellons pas
saran de tenir un aforament del 
80% al100%, mentre que el de 
les sales interiors de les disco
teques i els concerts en sales 
amb públic de peu s'incremen
tarà del 70% actual al 80%. "En
cara no ha arribat el moment 
d'autoritzar l'aforament com
plet (en l'oci nocturn), però se
guim avançant", va dir Plaja. 

El Regne Unit 
detecta una 
descendent de 
la variant delta 
més contagiosa 
El Govern britànic va confir
mar ahir que "segueix molt de 
prop" l'aparició d'una "descen
dent" de la variant delta del co
ronavirus, que podria ser entre 
un 10 i 15% més t ransmissible 
que aque~ta, la qual ja és el do
ble de contagiosa que l'original 
SARS-CoV-2. Els experts l'han 
anomenat AY.4.2 i adverteixen 
·que la seva freqüència ha aug
mentat al Regne Unit, on po
dria ser responsable ara de gai
rebé el10% de casos de Covid, 
segons van explicar dos experts 

. al diari Financial Times (FT). 
l a seva prevalença, van afegir, 
està augmentant ràpidament, 
però no tan ràpid com ho va 
fer la primera delta desprès de 
passar de l'Índia a aquest país a 
principi d'any. En cas de confir
mar-se les proves preliminars, 
I'AY.4.2 podria convertir-se en 
la variant del coronavirus més 
infecciosa. 
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