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La consulta.de los Juegos 
aún no tiene 'censo' pero 
sí el amparo del Parlament 

La cómara catalana da luz verde a la ley que permite preguntar sobre 
el certamen olímpica sin que se aclare aún qué comarcas podrón votar 

FOTO: T. Alcantara f Unos 250 manifestantès protestaran en lleida contra la sentencia del TSJC que obliga a un 25% de castellano en las au las 1 P. 9 
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GARANTIA ILERDENT 
LABORATORI PROTÈTIC PROPI PER A LA 
FABRICACIÓ I REPARACIÓ DE 

DENTALS 

ET GARANTIM LA COORDINACIÓ D'ODONTÒLEGS 
I PROTÈTICS, DES DEL DISSENY FINS A 
LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA 
TEVA PRÒTESI O FÈRULA 

Los militares 
confirman que 
participaran en 
FormaOcupa y 
con el uniforme 
Tras la sentencia que permite 
acudir a los militares, Fira de 
Lleida había decidida pedirles 
que si iban no hicieran ningu
na ostentación bélica. 

LOCAL I PAG. 12 

La edil popular 
l\;larisa Xandri 
deja la Paeria y 
se va al Consell 
del Segrià 

LOCAL I PAG. 10 

FESTA MAJOI DE LlEIDA 

FOTO: SopaGraphics I El cartel de 
las tiestas fue presentada ayer 

Ginestà, Auxili y 
La Fúmiga, en la 
Festa Major del 
6 all I de mayo 

CULTURA 1 'C. -:1 
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14 COMARQUES I DIJOUS 24 DE MARÇ DE 2022 

Mésde60 
activitats 
culturals a 
Balaguer a la 

• primavera 
La Paeria de Balaguer va pre
sentar ahir la temporada cultu
ral de primavera, que constarà 
d'una seixantena d'activitats 
per a tots els públics. Desta
quen dues exposicions pròpies 
al Museu de La Noguera, la 
setmana cultural de Sant Jordi, 
Jazz al Patí, la Biennal Gegante
ra, l'Harpia, la Nit de la Cultura 
i l'Encantats. Des de l'Àrea de 
Cultura van destacar que tota 
la informació rellevant als es
pectacles es pot consultar en el 
llibret Cultura Balaguer. Prima
vera 2022, que ha editat el con
sistori o també a la pàgina web 
agenda. balaguer. cat. 

Mariona Visa 
presenta a 
Mollerussa la 
novel-la gràfica 
'Padrines' 
La Biblioteca Comarcal Jau
me Vila de Mollerussa va 
acollir dimarts la presen
tació de la novel·la gràfi
ca Padrines: cròniques de 
maternitat i cnança d'una 
generació silenciada, de 
Mariona Visa, amb la qual 
es reivindica el paper de la 
dona i la maternitat fent 
un retrat de la societat de 
la postguerra a través de la 
visió de sis padrines de di
ferents localitats ·de Ueida 
que l'autora va entrevistar 
per l'elaboració del llibre. 

L'Ateneu Cooperatiu del 
Pirineu crea 116 llocs de 
treball els últims cinc anys 
Ha atès 5.068 persones i acompanyat 194 projectes, 
dels quals n'ha sorgit la creació de 16 cooperatives 
l'Ateneu Cooperatiu de 
l'Alt Pirineu I Aran ha 
atès 5.068 persones I 
s'han acompanyat 194 
projectes, dels quals n'ha 
sorgit la constitució de 16 
cooperatives que ha generat 
la creació de 116 nous llocs 
de treball en els últims cinc 
anys. 

Tremp 
ACN 

Joan Font, de la cooperativa d'ar
quitectura Coop d'Era, amb seu 
al petit nucli d'Aitron (Pallars So
birà) va explicar que el projecte 
d'Ateneus Cooperatius els va ser
vir per poder "consolidar" el pro
jecte que ja estaven tirant enda
vant i els ajuda a "dirigir-lo" cap 
a uns valors i objectius que te
nien ja de partida. La voluntat de 
Coop d'Era és fer una arquitectu
ra propera per intentar resoldre 
les problemàtiques de la gent del 
territori. Font va dir que veuen 
la cooperativa com "una eina de 
transformació social". El projecte 
va néixer l'any 2018. 

El Programa d'Economia So
cial de la Generalitat ha ajudat a 
la constitució de 1.027 noves em
preses i entitats d'economia so
cial i cooperativa a Catalunya en 
els últims cinc anys. Entre 2016 

FOTO: ACN I Ahir es van presentar els resultats de l'últim lustre 

i 2021 els Ateneus Cooperatius i 
els Projectes Singulars han impul
sat la creació de 4.757 nous llocs 
de treball. El Departament ha in
vertit en aquestes dues línies del 
Programa més de 65 milions d'eu
ros. Després de l'èxit d'aquests 
primers cinc anys, la inversió s'ha 
reforçat i en aquest pròxim any es 
destinaran 10,5 milions d'euros 
a l'impuls de Projectes Singulars. 
Els Ateneus Cooperatius, per la 

seva part, tenen una inversió pre
vista de 16 milions en tres anys. 

El programa d'Economia Social 
de la Generalitat va néixer a finals 
de 2016 amb l'objectiu de situar 
l'economia soctal i solidària com a 
motor de transformació del mo
del econòmic i social, per avançar 
cap a una economia sostenible, 
centrada en les persones i arre
lada al territori. Fins a 360 enti
tats, empreses d'economia social 

i administracions locals han par
ticipat en la gestió diària dels 14 
ateneus cooperatius, un model 
pel qual ja s'han interessat en al
tres territoris de l'Estat espanyol 
i d'Europa. Les activitats dels 14 
ateneus cooperatius han arribat 
en aquests cinc anys a 123.963 
persones. En el cas dels Singulars, 
s'han impulsat fins a 358 projec-

• 

El Govern 
destina 16 
milions al 
programa 

tes de tots els sectors de l'econo
mia. 

Aquest any 2022 s'incorporen 
noves línies de foment de l'eco
nol)lia social i solidària a través 
del Programa. En concret, s'in
vertiran 1,3 milions d'euros en el 
programa HabitatCoop destinat 
al foment de l'habitatge coope
ratiu en cessió d'ús. El Programa 
obre també noves línies destin
ades a l'impuls de cooperatives 
d'alumnes i po.ls cooperatius i 
ecosistemes de l'economia social. 

Les excavacions a la Casa 
del Call de Tàrrega deixen 
a la vista l'estructura gòtica 

quan l'edifici formava part del call 
de Tàrrega". "Les excavacions tes
timonien la transformació que va 
patir l'immoble en les reformes 
del segle XVIII, que van modificar 
l'estructura de la planta baixa", va 
afirmar Saula. 

El Museu Tàrrega Urgell ultima 
aquesta setmana les tasques 
d'excavació dels baixos de la ca
sa situada al número 15 del ca
rrer de l'Estudi de la capital de 
l'Urgell incloses en el projecte de 
rehabilitació d'aquest immoble. 
Les obres que es fan a la casa del 
metge i filòsof jueu targarí Avra
ham Xalam han permès deixar a 
la vista bona part de l'estructura 

gòtica de l'entrada d'aquest edifi
ci situat al vell mig del call targarí 
per tal de recuperar-ne el seu as
pecte original. 

Segons va explicar el direc
tor tècnic del Museu, Oriol Sau
la, "l'actuació arqueològica que 
duem a terme ens ha de perme
tre esbrinar a partir de quin nivell 
es va construir la casa i quin era 
el paviment en els segles XIV i XV 

De la mateixa manera, els tre
balls han servit per corroborar 
l'afectació de la riuada de 1874 
en els habitatges de la zona, 
molts dels quals foren destruïts. 
Les obres d'adequació de l'edifici, 
que esdevindrà la futura Casa del 
Call de Tàrrega, van arrencar el 
passat mes de desembre. L'actua
ció compta amb un pressupost de 
108.927 euros. FOTO: AJ. nrrep I Dos tècnics treballant en les tasques d'excavació 
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El Parlament avala la 
reforma legal pf?r fer la 
consulta sobre els Jocs 
Amb els vots d'ERC, Junts i la CUP, i no 
aclareix les comarqu·es que hi votaran 
El Parlament va avalar ahir 
amb els vots d'ERC, Junts i 
la CUP el decret del Govern 
per modificar la llei de 
consultes no referendàries 
del 2014 per poder convocar 
la consulta sobre els Jocs 
d'hivern del 2030. 

Barcelona 
ACN 

Concretament, s'afegeix un punt 
a l'article 4 per tal que el president 
de la Generalitat pugui convocar 
consultes en més d'un municipi, 
d'una comarca o d'una vegueria 
sobre assumptes relacionats amb 
les competències o interessos de 
la Generalitat. Es manté en l'aire 
les comarques que podran votar 
a la consulta. La CUP, Junts i els 
comuns reclamen que s'hi inclo
gui el Berguedà, el Ripollès i el 
Solsonès. En canvi, PSC, Vox i PPC 
estan en contra d'una consulta 
sobre els Jocs d'Hivern. 

FOTO:,ACN I L'hemicicle, ahir, durant la votació del decret 

La consellera d'Acció Exterior 
i Govern Obert, Victòria Alsina, 
va defensar que la modificació 
de la llei sobre consultes no refe
rendàries és "l'única opció legis-

lativa" per poder fer la consulta 
sobre els Jocs d'hivern "en temps 
i forma". Alsina va afegir que el 
Govern es pren molt seriosament 
el mandat del Parlament que, a 
través d'una moció, va aprovar 
"consensuar" amb el Berguedà, el 
Ripollès i el Solsonès la seva parti
cipació en el procés i la consulta. 
La consellera va assegurar que és 
una decisió que prendrà el presi-

El congrés de Turisme de 
Neu i Muntanya debat sobre 
els reptes de la sostenibilitat 
Més de 600 persones van seguir 
la primera jornada de la onzena 
edició del Congrés Mundial de 
Turisme de Neu i Muntanya que 
aquest any se celebra al Centre 
de Congressos d'Andorra la Ve
lla sota el títol Una nova mirada 
cap al futur i on es debat sobre 
els reptes de la sostenibilitat i la 
desestacionalització. 

Més de 600 
persones el 
segueixen el 
primer dia 

dent de la Generalitat, Pere Ara
gonès, en els pròxims dies. Amb 
tot, va destacar que es consultarà 
"les àrees implicades" i va dir que 
el Govern farà campanya pel sí. 

En relació amb el vot a favor, 
els diputats van considerar que 
"totes les comarques afectades hi 
han de tenir veu" i van deixa clar 
la necessitat de donar a conèixer 
el projecte a la ciutadania. 

Solé parla del despoblament 
i l'equitat territorial com un 
dels reptes de la demarcació 
El delegat del Govern a Lleida, 
Bernat Solé, va inaugurar ahir 
la jornada Impuls a la transfor
mació de la Catalunya rural, 
organitzada per Prensa lbérica 
i Mapfre al Centre d'Empreses 
Innovadores de Balaguer, on va 
fer esment de la necessitat de 
donar una ' resposta als reptes 
principals que ha d'afrontar el 
territori, com són el despobla
ment o l'equitat territorial. 

En aquest sentit, el delegat va 
fer una repassada a alguns dels 
compromisos en què treballa el 
Govern de la Generalitat, entre 
els quals es va referir durant la 
seva intervenció a l'extensió de 
la fibra òptica al territori que 
s'està duent a terme, a l'estatut 
dels micropobles que pròxima-

Inaugura a 
Balaguer una 

jornada sobre la 
Catalunya rural 

ment veurà la llum, als estudis 
sobre la deslocalització d'em
preses de Lleida que han de ser 
el punt de partida per a l'adop
ció de mesures que facilitin la re
tenció i l'atracció de talent i em
prenedoria empresarial, o a la 
Taula per a la reindustrialització 
i l'ocupació de la Noguera, entre 
altres temes. 

Les Garrigues Altes crea una 
comunitat de municipis per 
impulsar projectes locals 
El grup de treball de les Garri
gues Altes, format pels ajunta
ments de: Bellaguarda, Bovera, 
El Cogul, La Granadella, Granye
na de les Garrigues, Juncosa, El 
Soleràs i Els Torms, van acordar 
ahir constituir-se en la figura ju
rídica d'una comunitat de mu
nicipis. La finalitat de l'entitat 
és impulsar projectes de des
envolupament local per revertir 
el despoblament, promovent 

l'arrelament i el repoblament. 
Els vuit ajuntaments han redac
tat uns estatuts, que s'aprovaran 
en els Plens municipals de les 
pròximes setmanes i es preveu 
que a l'estiu l'entitat ja estigui 
operativa. L'associació d'aquests 
municipis parteix de compartir 
una unitat geogràfica diferen
ciada, una economia basada en 
l'agricultura i unes relacions per 
assegurar el futur. 

El secretari 
d'Estat de 
Turisme es 
reuneix amb· la 
síndica d~ran 

A la sessió inaugural, el minis
tre de Turisme i Telecomunica
cions del Govern d'Andorra, Jordi 
Torres, va incidir que "no podem 
dissociar el turisme de neu i 
muntanya de la preservació de 
recursos i la sostenibilitat ", alho
ra que va manifestar que un dels 
reptes de futur "és poder am
pliar el ventall d'oferta turística a 

tot l'any, més enllà de la tempo
rada d'hivern". 

FOlO: ACN I Taula rodona sobre la reactivació del sector turístic 

La síndica d'Aran, Maria Vergés 
va rebre ahir a Fernando Val
dés, secretari d'Estat de Turisme 
del govern d'Espanya, així com 
amb representants d'ATUDEM, 
l'associació d'Estacions d'Esquí 
d'Espanya per tractar sobre la si
tuació i els reptes del sector de 
la neu. Durant la reunió, es va 
parlar sobre l'evolució dels pro
jectes i accions previstes al Pla 
de Sostenibilitat Turística. Vergés 
es va ·mostrar satisfeta per la vi
sita, destacant que "ens possibi
lita transmetre els reptes turístics 
que presenta el nostre territori": 

Un dels actes destacats de la 
primera jornada va ser la taula 
rodona sobre la reactivació del 
sector, que va comptar amb la 
participació de representants 
d'alt nivell de països com Ando
rra, Eslovènia, Espanya, Grècia i 
Kazakhstan. Per la seva banda, el 

secretari general de l'Organitza
ció Mundial del Turisme {OMT), 
va destacar la importància del 
congrés com un esdeveniment 
"únic" que reuneix representants 
de diferents països per parlar so
bre el t urisme de neu i de mun-

tanya. Al congrés hi participen 
una trentena de ponents inter
nacionals, entre professionals 
i representants institucionals, i 
compta amb una assistència de 
més de 400 persones vinculades 
al sector del turisme. 
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Detenen un home de Mollerussa v 1 NA 1 XA 
per robar sis bicicletes d'alta 
gamma en una botiga de Balaguer 
Cinc d'elles eren elèctriques i el valor total és de 14.000€ 

Lleida 
REDACCIÓ 

Els Mossos van detenri dilluns 
un home de 32 anys, veí de Mo
llerussa, per robar bicicletes d'al
ta gamma en una botiga de Ba
laguer. Els fets van tenir lloc la 
nit del 8 al 9 de febrer, quan va 
forçar la porta de l'establiment i 
es va emportar sis bicicletes, de 
les quals cinc eren elèctriques. A 
més, es va emportar 3 matasser
res i la caixa enregistradora amb 
diners. El valor del material supe
raria els 14.000 eures. La inves
tigació va permetre detectar la 
presència d'un vehicle prop dels 
fets i això va portar al detingut, 
que va ser localitzat dilluns a casa 
seva, al carrer Urgell de la capital 
del Pla d'Urgell i on es va compro
var que al traster tenia les bicicle
tes amagades. L'home va ser de
tingut com a suposat autor d'un 
delicte de robatori amb força. Els 

FOTO: Mossos / Imatge de les bicicletes robades i trobades pels agents 

investigadors podran retornar al 
propietari les 4 bicicletes que van 
trobar al pis del detingut 

D'altra banda, dilluns passat 
els Mossos van detenir un home 
de 27 anys per robar dos bicicle
tes en un domicili del carrer Josep 

FOTO: X vi Blanc (SEM) I Un metge i una infermera del SEM a Tremp 

La Unitat de Mitjans Aeris 
del SEM fa més de 23.000 
assistències en 1 O anys 
Aquest mes es commemoren 10 
anys de la creació de la Unitat de 
Mitjans Aeris (UMA) del SEM, 
una unitat que coordina i gesti
ona els helicòpters medicalitzats 
de Catalunya. En els darrers deu 
anys, la UMA ha estat activada 
més de 26.000 vegades, havent 
realitzat al voltant de 23.000 
assistències a pacients, de les 
quals gairebé el 4% són paci
ents de pediatria. D'altra banda, 
la tipologia de servei que ha re-

querit més assistències ha estat 
els traumatismes que esdevé 
prop del 40% de les intervenci
ons. A dia d'avui, ja en són 14 les 
helisuperfícies que operen tant 
de dia com de nit: l'heliport de 
l'Hospital Germans Trias i Pujol 
de· Badalona i el de l'Hospital 
Universitari Joan XXIII de Tarra
gona. Properament, l'heliport 
de Tremp i la zona de l'aeroport 
de la Seu d'Urgell també dona
ran servei al vol nocturn. 

Pallach de Lleida. Els fets van tenir 
lloc el 28 de febrer quan el detin
gut hauria accedit escalant al bal
có del primer pis de l'edifici, situat 
a uns 3 metres d'altura i quan va 
ser a dins, hauria manipulat la fu
lla de tancament de la galeria. 

Dos ferits lleus en 
una sortida de via 
d'un vehicle a l~-2, 
al terme de Cervera 

Dues persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleu quan el 
vehicle en el qual viatjaven va te
nir una sortida de via i va bolcar al 
quilòmetre 517 de I'A-2, al terme 
municipal de Cervera. Emergèn
cies va ser alertada del sinistre a 
les 16.00 hores i fins al lloc es van 
desplaçar efectius dels Bombers, 
els Mossos i el SEM. Una persona 
va patir un cop al tòrax i al cap i 
l'altre una fuetada cervical. 

Un incendi afecta un 
total de 150 metres 
quadrats de canyes 
a Torres de Segre 

Un incendi va calcinar ahir una su
perfície total150 metres quadrats 
de canyes al terme municipal de 
Torres de Segre, concretament a 
prop del riu. En aquest sentit, els 
serveis d'emergències van ser in
formats del foc a les 16.42 hores 
i ràpidament fins al lloc es va des
plaçar una dotació dels Bombers 
de la Generalitat que va ser l'en
carregada d'apagar les flames. 

divendres, 25 de març 
Centre Cívic-Biblioteca 

18.30h Inauguració de l'exposició 
"Tècniques gràfiques i natura", a 
càrrec de l'artista borgenca Alba 
Falcó. També berenarem coca de 
sucre local amb xocolata. 

19.30h Ponència de la tècnica 
mil·lenària de la pedra seca, amb 
el títoi"Agricultura i paisatges 
de pedra seca ... Quin futur?", 
a càrrec de Pau Moragas de 
L'Olivera Cooperativa. 

Terme 

21.00h Caminada a la llum de la 
lluna amb llànties d'oli pel Casc 
Antic del municipi de Vinaixa. 
La ruta guiada s'iniciarà al punt 
d'informació de la Fira. 

dissabte, 26 de març 
Terme 

08.00h Trobada al punt 
d'informació de la Fira, per tal 
de recollir el tiquet d'inscripció 
que servirà posteriorment per 
a l'esmorzar i l'obsequi de la 
caminada. 

08.30h Inici de la "Caminada de 
les Fonts i la Pedra Seca". El punt 
de sortida es farà des del punt 
d'informació de la Fira. 

10.30h Esmorzar i entrega 
d'obsequis per als participants 
de la caminada. L'esmorzar, 
gentilesa de Queviures Cristina, 
i l'obsequi d'oli vall de Vinaixa 
de la Cooperativa del Camp de 
Vinaixa. 

10.30h Inauguració de la 19~ 
Fira de l'oli i la pedra, a càrrec de 
la consellera d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, 

Teresa Jordà i Rou ra. 

11.00h Ruta guiada pel 
municipi, acompanyada d'una 
olivada local. S'iniciarà al punt 
d'informació de la Fira. 

12.30h Demostració de la 
tècnica mil·lenària de la pedra 
seca, al marge del riu, a càrrec 
dels Amics de l'Arquitectura 
Popular. Lloc de trobada: al punt 
d'informació de la Fira. 

16.00h Ruta guiada per molins 
antics i més moderns, amb una 
degustació final d'or líquid. 
S'iniciarà al punt d'informació de 
la Fira. 

18.00h Ruta guiada pel municipi, 
acompanyada de pa amb oli i 
sal, i xocolata. S'iniciarà al punt 
d'informació de la Fira. 

11.30h Inauguració de la Fira per 
part política i de l'exposició del 
primer Concurs de Pintura Seca 
de Vinaixa. 

14.00h Dinem "cassola de 
tros" popular, amenitzada per 
l'actuació d'en Marc Llinares. 
Els tiquets pel dinar es podran 
adquirir trucant a l'Ajuntament 
de Vinaixa (dia límit: dijous 24 de 
març), i el mateix dia del dinar 
al punt d'informació de la Fira 
(tiquets limitats). Preu: 10 eures. 

Aula gastronòmica 

10.00h Elaboració i tast d'una 
"pizza revolucionaria": pizza 
amb allioli de codony, a càrrec 
d'Agnès Sala, de Cal Senzill. 

U.OOh Demostració 
gastronòmica amb petit tast de 
la nQI.Ia carta del restaurant, a 
càrrec del xef Joan Fort del Bar 
Restaurant Sol de Vinaixa. 

12.30h Provem diferents tipus 

www pt'cll P :.magaml co m 

M
Pedres. 
agam1 

TALLER O A 

Xemeneies 
Façanes · Balustres 

Escales · Restauració 
Planxes i rajoles a mida 

magam1@pedresmagam1 com 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Oriol Mitjà assegura que 
eliminar les quarantenes dels 
positius és "una barbaritat// 
L'infectòleg de l'Hospital Ger
mans Trias de Badalona (Barce
lona) Oriol Mitjà ha considerat 
que és una "barbaritat" eliminar 
quarantenes de positius lleus de 
Covid i les proves diagnòstiques 
de forma generalitzada. 

"Aquesta decisió només la 
pot haver pres algú sense les 
nocions bàsiques d'epidemio
logia i control d'infeccions", va 
afirmar Mitjà a Twitter, on va 
ad emetre que es va quedar "gla
çat" en conèixer l'acord. "iNo hi 
ha ningú al timó! Europa està 
entrant en un repunt de la sise
na onada" per l'expansió de la 
subvariant d'òmicron BA.2, i per 
això "és una barbaritat desman
tellar els aïllaments i les proves 
en aquesta situació", va alertar 
l'investigador. Mitjà es membre 
del comitè científic assessor del 
Govern. 

Sanitat espera rinforme 
dels experts per retirar la 
mascareta ·en interiors 

Els directors generals de Salut 
Pública del Ministeri de Sanitat i 
de les comunitats autònomes 
van establir ahir dimarts que, 
a partir del proper 28 de març, 
s'eliminaran els aïllaments dels 
casos lleus i asimptomàtics, les 
quarantenes dels seus contac
tes i la realització de proves amb 
caràcter general. 

La ministra apunta que es mantindrà 
en el transport o en esdeveniments 

Trilla assegura que la nova 
estratègia contra el Covid 
s'adapta a la situació actual 

Madrid 
EFE 

La ministra de Sanitat, Carolina 
Darias, ha dit aquest dimecres 
que l'eliminació de la mascare
ta en interiors està esperant que 
la ponència d'alertes faci la pro
posta de "com" es treu, ja que 
hi haurà espais on podria seguir 
sent obligatòria com a transports 
públics, entorns vulnerables o es
deveniments. 

El cap de medicina preventiva 
de l'Hospital Clínic de Barcelona, 
Antoni Trilla, va assegurar ahir 
que no caldrà una quarta dosi 
de la vacuna per al Covid-19 i 
que les noves mesures imposa
des per als casos positius s'adap
ten perfectament a la situació 
actual. "No crec que hi hagi 
una quarta dosi, només seria 
necessària per a la població de 

risc", va dir Trilla. L'epidemiòleg 
juntament amb la investigado
ra del grup de Biologia Compu
tacional i Sistemes Complexos 
BIOCOM-SC Clara Prats han ar
gumentat que actualment "ens 
trobem en una situació estable 
on és comprensible que els ca
sos positius de Covid amb símp
tomes lleus o asimptomàtics no 
hagin de fer quarantena". 

Al Ple del Congrés i en resposta 
a una interpeHació sobre quan es 
treurà l'obligatorietat del seu ús, 
la titular de Sanitat va insistir que 
eliminar la mascareta en interiors 
està "prop" i es farà "més aviat 
que tard", però va deixar oberta 
la possibilitat que se segueixi uti
litzant en determinats entorns. 

FOTO: EFE I La ministra de Sanitat, Carolina Darias 
---·----- ·---------·--·-------

La ministra va defensar l'es
tratègia del Govern que, amb 
la unanimitat de les comunitats 
autònomes, ha anat canviant els 

protocols en funció de l'evolució 
de l'epidèmia. Darias va insistir 
que es continuarà monitoritzant 
la incidència del Covid però foca
litzada en els col·lectius vulnera
bles, immunodeprimits i majors 
de 60 anys, i en persones en am-

El Pallars Jussà té el risc de rebrot més alt de . 
les comarques catalanes, amb 2.465 punts 
El risc de rebrot continua en ver
mell a totes les comarques de 
Ponent, tot destacant els 2.465 
punts del Pallars Jussà, que és ara 
el més alt de Catalunya. 

Pel que fa a les dades diàries, 
a la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 117.700 casos confir
mats per PCR/TA, 141 més. Són 
119.513 si es tenen en compte 
totes les proves (142 casos més). 
No es va registrar cap altra defun
ció. 

El risc de rebrot baixa a 465 
( -17) i la velocitat de propaga
ció baixa a 0,87, tres centèsimes 
menys. La incidència a set dies 
baixa a 247. El 9,91% de les pro
ves que es fan surten positives. A 
la regió hi ha 46 persones ingres
sades, tres menys, 6 de les quals 
a I'UCI (-1). 

A la regió sanitària de l'Alt 
Pirineu i Aran hi ha acumulats 

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu 
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21.160 casos confirmats per PCR/ 
TA, 48 més. Són 21.615 si es tenen 
en compte totes les proves {49 ca
sos més). Tampoc no hi ha hagut 
cap altra defunció. 

El risc de rebrot puja 16 punts, 
a 865, i la velocitat de propagació 
puja quatre centèsimes, a 1,14. La 
incidència a set dies baixa a 427. 

1,14 246 427 554 

El16,42% de les proves que es fan 
surten positives. Hi ha 16 perso
nes ingressades en aquesta regió 
(+6), una a I'UCI {=). 

A Catalunya, Salut va declarar 
42 ingressats menys per Covid-19 
als hospitals {935) i 9 crítics men
ys a I'UCI (100). Es van registrar 
3.770 nous casos confirmats i una 

-

Pirineu Lleida Pirineu 

794 9,91 o/o 16,42% 
Font: Departament de Salut 

defunció. 
L'Rt es manté en 0,95, mentre 

que el risc de rebrot es redueix 
7 punts, fins a 526. El 10,88% de 
les proves ha donat positiu l'últi
ma setmana. la incidència acu
mulada a 14 dies baixa de 578,44 
a 574,23 i la de 7 dies baixa de 
272,74 a 271,20. 

bients de vulnerabilitat com els 
sociosanitaris. "Continuem avan
çant", va dir, i l'ús de les màscares 
a l'interior serà un altre element 
d'avenç però de manera "pro
gressiva i gradual" segons el que 
apuntin els experts. 
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