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El PSC rebutja la pujada de la brossa Mor una dona després de ser 
i el govern, disposat a retirar-la. atropellada per un patinet. LLEIDA 
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CORONA VIRUS ~ SITUACIO ACTUAL 

Nou de les 12 comarques de Lleida, 
amb menys vacunats que la mitjana 
L'Alt Urgell, amb un 65,4 per cent de població amb pauta completa, té l'índex més 
baix de totes les de Catalunya li Les Garrigues (74%) lidera el rànquing lleidatà 

lllEIDA·I Nou de les dotze comar
ques de Lleida estan per sota 
de la mitjana de vacunats amb 
pauta completa de Catalunya, 
que és del 71,3 per cent de la 
població. Només superen aquest 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA 

310 260 237 
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DATA 

1 2/09-1 8/09 

05/09-11/09 

29/08-04/09 

RISC DE REBROT 
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129 
134 

153 

37 
36 

66 
( 1) Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandèmia 

I I INGRESSOS HOSPITAlARIS 

49 
40 

27 
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RT111 
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1,02 1,03 

0,93 0,69 

0,81 0,86 

INCIDtNCIA ACUMUtAOA 
EN7 DIES .. 

60,64 
66,57 

77,35 

17,19 
18,62 

32,95 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

I I DEFUNCIONS 

4 4 
3 

29/08·04/09 05/09·11/09 12/09·18/09 

VACüt~AT5 PRiMERA 
% PCR/TA POSITIVES DOSI 

•· .. •· 
1.744 373 4,30 1,40 

2.570 529 4,19 1,42 

2.446 1.074 4,24 2,00 
Font: Departament de Salut 

(2) 879 segons l'estadística d'AQuAS 

CASOS 57.287 CASOS 982.191 CASOS 4.940.824 CASOS 

MÓN 

229.775.845 
MORTS MORTS 23.849 MORTS 86.085 MORTS 4.712.741 
IMMUNITZATS 69,3% IMMUNITZATS 71,3% IMMUNITZATS 76,3% IMMUNITZATS 32,35% 

Salut xifra en 
69.1291es dosis 
caducades a 
Catalunya 
• La secretària de Sa
lut Pública, Carmen Ca
bezas, va detallar ahir que 
69.129 dosis de la vacuna 
han caducat a Catalunya, 
la qual cosa representa un 
0,6% del total d'adminis
trades des de l'inici de la 
campanya. Va argumentar 
la complexitat d'ajustar 
l'oferta de vials a la de
manda, sobretot després 
d'obrir la vacunació sense 
cita prèvia perquè no es 
pot saber quantes perso
nes hi aniran. Les dosis es 
descongelen en funció de 
la previsió de vacunes que 
hagin d'administrar en les 
següents setmanes i Salut 
preveia un augment de les 
inoculacions al setembre 
que no s'ha produït. Les 
dosis caducades són de 
Pfizer, Moderna i Janssen 
i estan emmagatzemades 
a les neveres amb la idea 
que "es puguin utilizar". 
·Cabezas va recordar que 
les de Pfizer inicialment 
només es podien utilitzar 
cinc dies després de la se
ua descongelació i actual
ment es pot administrar 
fins als trenta. Així ma
teix, va apuntar que tam
bé han caducat vacunes a 
França, els EUA, Polònia 
i Alemanya. 

_ índex les Garrigues, que lidera 
el rànquing lleidatà amb 74%, 
l'Alta Ribagorça (73,1%) i el Pa
llars Jussà (71,4%). La Nogue
ra s'hi atansa amb un 70,7%. 
El Segrià i l'Urgell estan al 
69,6%. Al Solsonès un 68,4% 
està immunitzat, un 68,1% a la 
Val d'Aran, un 67,9% al Pallars 
Sobirà, un 67, 9% al Pla d'Urgell 
i un 66,9% a la Segarra. L'Alt 
Urgell tanca la classificació amb 
un 65,4%, el percentatge més 
baix de totes les comarques ca
talanes, i la presidenta del con
sell comarcal, Josefina Lladós, 
creu que "les administracions 
no poden fer-hi més". "Hi ha 
prou vacunes i els ciutadans 
tenen totes les facilitats, sen
se cita i en horari de matí i de 
tarda, per la qual cosa qui no 
s'ha vacunat encara és perquè 
no vol", va indicar. Va apel·lar 
a "la responsabilitat i el sentit 
comú" dels veïns de la comarca 
perquè "està demostrat que la 
vacuna és eficaç". 

A Alcarràs un 63,8% de la 
població té la pauta completa 
i l'alcalde, Jordi Janés, va dir 
que al col·lectiu de romanesos 
i marroquins que treballa a les 
centrals de fruita és molt difícil 
convèncer-lo perquè "tenen més 
reticència, per motiu cultural o 
religiós". Per això, juntament 
amb Salut estan buscant una es
tratègia per arribar a més gent i 
fer arribar el missatge a les per
sones que exerceixen de líders 
d'una comunitat per convèn
cer-los. Tanmateix, a Soses, amb 
74% d'immunització, el coHec
tiu de marroquins va ser el que 
més es va vacunar a l'estiu, se
gons l'alcaldessa, Sandra Marco. 
I a Ai tona el percentatge de va
cunació també és alt. Per la se
ua part, el president del consell 
de la Segarra, Francesc Lluch, 
atribueix que el nivell sigui una 
mica menor al fet de tenir po
blació molt envellida i pobles 
molt petits i que desplaçar-se a 
altres localitats "no sempre és 
és fàcil", ja que el punt de va
cunació massiva és a Tàrrega, 
que queda lluny d'alguns muni
cipis. Precisament, l'alcaldessa 
de Tàrrega, Alba Pijuan, va dir 
que un 75,2% de la població de 
la seua Àrea Bàsica de Salut té 
la pauta completa. 

Tercera dosi a gent gran fora de residències 
Cabezas assegura que preveuen administrar-la "en les .properes setmanes" començant 
pels de més de 90 anys i es plantegen estendre-la a tots els que en tenen més de 65 
I llEI DAI Salut preveu una tercera 
dosi a la gent gran que no viu 
en residències en les properes 
setmanes. La secretària de Sa
lut Pública, Carmen Cabezas, 
va indicar que estan debatent 
aquesta qüestió a la ponència 
de vacunes i va afirmar que 
administrar-la a les persones 
de més de 90 anys "segura
ment serà una actuació de les 
pròximes setmanes". A partir 
d'aquí anirà baixant a les se
güents franges d'edat. 

El doctor Julià Blanco, inves
tigador de l'IrsiCaixa al Cam
pus Can Ruti, va apuntar que 
el "següent pas" de la tercera 
dosi serà inocular-la als majors 
de 65 anys. Va dir que hi ha un 
consens científic "bastant gran 
en el fet que probablement ne
cessitaran una tercera dosi" i 
va recordar que també s'hi va 
mostrar favorable l'agència de 
medicaments dels Estats Units. 
La setmana passada es va co
mençar a aplicar als usuaris de 

residències i abans, a persones 
greument immunodeprimides. 
Per ara, ja s'ha administrat a 
7.255. 

Cabezas dona per finalitza
da la primera fase de la cam
panya de vacunació amb un 
71,3% de la població amb la 

pauta completa i assenyala que 
ara l'objectiu és arribar a una 
cobertura d'entre el 80 i el 85 
per cent. Se segueixen realit
zant crides a la ciutadania, im
pulsant accions comunitàries 
en zones amb menor cobertura 
en coHaboració amb entitats i 

LES CLAUS 

Centres educatius 
I Hi ha 18 grups escolars con
finats a Lleida i 573 alum ne s 
i docents en quarantena. Les 
escoles d'Aitona i Soses tenen 
3 grups cada una. No hi ha cen
tres tancats. 

Residències 
I A la província de Lleida tan 
sols hi ha dos llars d'avis del 
pla que són roges, és a di r, amb 
brots de Covid. La resta, 71 a la 
regió de Lleida i les 14 de l'Alt 
Pirineu i Aran, són verdes. 

DOSIS A UNIVERSITARIS 

Són Jes que s'han adminis
trat en deu universitats de 
Cata lunya. 

Hospitalitzats 
I A Lleida baixen a 29 (-1), set a 
les UCI. Al Pirineu ja no hi ha cap 
hospitalitzat. 

vacunant en universitats. No 
obstant, la secretària de Salut 
Pública va assegurar que dels 
seixanta punts de vacunació 
poblacionals fora de Cent res 
d'Atenció Primària (CAP) i 
hospitals, només en mantin
dran entre sis i deu, mentre que 
els CAP continuaran vacunant 
i els hospitals administraran 
dosis al grup de persones d'alt 
risc. Salut no va concretar ahir 
quins punts es mantindran a 
Lleida. 

Pel que fa a les dades epide 
miològiques, Salut va notificar 
ahir 614 nous casos de Covid 
a Catalunya, 47 a Lleida, i 8 
defuncions, cap a la província. 
El risc de rebrot al pla se situa 
en 129 punts i en 37 al Pirineu, 
per sobre dels 65 de la mitjana 
catalana. La taxa de transmis
sió del vius oRt és d'1,02 i 1,03, 
respectivament (0,85 a Catalu
nya). Hi h a 553 ingressats als 
hospitals catalans (-30), 187 
dels quals crítics (+3). 
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MEMÒRIA HISTÒRICA DESAPAREGUTS 

Identifiquen dos víctimes 
de la Guerra Civil al Soleràs 
Dos soldats republicans d'Alacant i Nonasp, a Saragossa, enterrats 
a la fossa li Lliuraran les restes als familiars 
REDACCIÓ 
I EL SOLERÀS I El departament de 
Justícia, a través de la direcció 
general de Memòria Democrà
tica, ha identificat dos soldats 
republicans més de la Guerra 
Civil que estaven enterrats a 
la fossa comuna del Soleràs, a 
les Garrigues. Es tracta d'un 
home de 34 anys nascut a No
nasp (Saragossa) i que residia a 
Barcelona, i un jove de 29 anys 
d'Alacant que també residia a 
la capital catalana. Les restes 
dels dos van ser trobats entre 
l'octubre del 2017 i el maig 
del 2018 a les excavacions 
de la fossa a l'antic cementi
ri del Soleràs, la més gran que 
s'ha exhumat fins a la data a 
Catalunya. La visita al laboratori de genètica de la Vall d'Hebron, ahir. 

Per una altra banda, el pro
grama d'identificació genèti
ca de la Generalitat també ha 
permès posar nom i cognoms 
a dos soldats més que van mo
rir al front durant la batalla de 
l'Ebre i que van ser exhumats 
a Corbera d'Ebre i Miravet. 
"Els quatre soldats republicans 
identificats encara tenen fills 
o parents vius que resideixen 
a Sant Andreu de Llavaneres, 
Sabadell, Gandesa i Barcelo
na. EI mes d'octubre podrem 
programar els actes de retorn, 
d'acord amb la voluntat de les 
famílies", va afirmar ahir la 
consellera de Justícia, Lourdes 
Ciuró, en una roda de premsa 
que es va celebrar després de la 

INICIATIVES LECTURA 

IDENTIFICACIONS 

Ja són onze les víctimes 
trobades a la fossa 
comuna del Soleràs que 
tenen nom i cognom 

visita al laboratori de genètica 
de l'Hospital Vall d'Hebron. 
Amb aquests quatre casos, ja 
són 16 les persones identifi
cades víctimes de la Guerra 
Civil i el franquisme -onze al 
Soleràs-. El programa d'iden
tificació genètica es va posar 
en marxa el2016 i actualment 
compta amb mostres de 2.500 

Un quiosc mòbil portarà 
revistes en català a 
deu pobles lleidatans 
Entre el27 de setembre i el 26 de novembre 

familiars vius de víctimes des
aparegudes durant aquest epi
sodi bèHic. En aquest sentit, 
a més de fer una crida perquè 
totes aquelles persones que 
tinguin familiars desapare
guts durant la Guerra Civil i 
el franquisme s'inscriguin a 
aquest cens, Ciuró va anunci
ar que "s'iniciarà una actuació 
per poder trobar familiars de 
brigadistes internacionals que 
van morir durant la Guerra Ci
vil a Catalunya, per augmentar 
d'aquesta manera el nombre 
d'inscripcions al cens de per
sones desaparegudes i obtenir 
així perfils genètics de descen
dents que encara són vius". 

GUIA I 33 I 

ENTITATS CULTURA POPULAR 

Imatge de l'assaig dels Castellers de Lleida, ahir a la seua seu. 

Els Castellers de Lleida ultimen 
els preparatius de Sant Miquel 
I LLEIDA I Els Castellers de Llei
da van celebrar ahir un nou 
assaig previ a la diada caste
llera de Sant Miquel, que tin
drà lloc diumenge a les 12 h 
a la plaça Paeria. Després de 
rebre llum verda per part del 

Procicat, la colla va repren
dre la setmana passada els 
assajos amb fins a 160 perso
nes. Als menors de 12 anys, 
mitja hora abans d'aquestes 
proves prèvies, se'ls practica 
un test d'antígens. 

ARTS ESCÈNIQUES PANDÈMIA 

Descompte en teatre per a sanitaris 
I LlEIDA I LaTemporada de Llei
da ofereix a tot el personal 
sanitari entrades bonifica
des a un preu de 6 euro s per 
a l'espectacle Mort de riure 
de la companyia Los Galin
dos, que es posarà en escena 

els dies 15 i 16 d'octubre a la 
plaça de la CatedraL La pro
moció està limitada a 25 en
trades per a cada una de les 
sessions. Fins a 1'1 d'octubre 
poden comprar-se aquestes 
entrades a la Llotja. 

I LLEIDA I La caravana iQuiosc.cat 
en ruta farà parada en deu loca
litats lleidatanes entre el 27 de 
setembre i 26 de novembre. Es 
tracta d'un projecte amb el qual 
l'Associació d'Editors de Revis
tes i Digitals a Català (APPEC), 
amb el suport de la Generalitat, 
vol atansar les revistes allà on · 
no arriben per falta de quioscos 
de premsa i llibreries a causa del 
tancament de molts d'aquests 

establiments durant els últims 
anys. Així, la iniciativa pretén 
contribuir a atansar la cultura a 
pobles petits sense que els veïns 
hagin de desplaçar-se. En con
cret, la caravana visitarà Orga
nyà, Coll de Nargó, Peramola i 
Bassella, a la comarca de l'Alt 
Urgell; Isona, al Pallars Jussà, i 
Àger, les Avellanes i Santa Li
nya, Algerri, Térmens i Pene
lles, a la Noguera. Bernat Solé i el president d' APPEC, Germà Capdevila, a la presentació ahir de l'iQuiosc.cat en ruta. 

OBJECTIU 

La iniciativa vol atansar les 
revistes allà on no arriben 
per falta de llibreries i 
punts de venda 

Al quiosc mòbil hi haurà una 
àmplia representació de les re
vistes en català que es publi
quen a Catalunya, amb més 
d'un centenar de capçaleres de 
més de trenta temàtiques dife
rents com per exemple Sàpi
ens, Descobrir, Cavall Fort, El 
Temps, Enderrock, Serra d'Or, 

L'Avenç, Catalunya Cristiana 
o Agrocultura, entre d'altres. 

La caravana també fomenta
rà la subscripció a les publica
cions a través de promocions 
exclusives de fins a un 50% 
de descompte. I per la compra 
d'una revista, el lector en rebrà 

una altra de gratuïta per donar 
a conèixer títols menys cone
guts, en una bossa de tela que 
pretén animar tothom a llegir 
revistes. Aquest iQuiosc.cat en 
ruta ja es va pqsar en marxa l'hi
vern passat amb un recorregut 
per diferents pobles de l'Alt i 

Baix Empordà i, després del seu 
èxit, arriba ara a les comarques 
lleidatanes. 

A l'acte de presentació d'ahir 
a Lleida van acudir el president 
de l'APPEC, Germà Capdevila, 
i el delegat del Govern a Lleida, 
Bernat Solé. 
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