14 COMARQUES
Espai web a la
Diputació per
als projectes
\DUS 5000'
El Patronat de Promoció Economica de la Diputació de Lleida
va donar el tret de sortida del
nou portal dins del web de
Transformació Economica que
incorpora eines i habilita espais
específics per consultar i fer
efectiva la participació en els
diferents processos deis projectes del Programa DUS 5000. Es
tracta d'una línia d'ajuts del Next Generation EU destinada específicament a impulsar inversions que afavoreixin projectes
singulars d'energia neta, en
municipis de menys de 5.000
habitants, a la qual poden acollir-se les entitats locals o supralocals i organismes autonoms o
entitats públiques dependents
o vinculades a entitats locals.
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JARC preveu retallades en la

producció per l'augment de
costos i manca de fertilitzants
L'entitat exigeix a les cadenes de distribució que
ajustin marges i repercuteixin aquest increment
L'Assoclacló de Jov s
Asrlcultors 1Ramaders de
t lunya (JARC) adv rt lx
que la manca de f rttllt1 nts
11 "brutal" puJ d d ls
costos f pr vour qu st s
r t liad s.
Lleida
ACN

Col·laboració
d'Endesa per
a la neteja de
rius avui a
l'Alt Pirineu
Endesa, a través de la seva
divisió de renovables Enel
Green Power Espanya, ha
coHaborat amb la lmctativa Rius per fer possible les
actlvitats de neteja del riu
previstes per avui dissabte, ajustant l'activitat de la
central de Llavorsí. És d'un
projecte, liderat per I'Associació Esportiva Pallars per
contribuir a preservar els
espais naturals de I'Ait Pirineu i conscienciar la ciutadania de la importancia de
preservar-los.

L'increment global del preu de
les materies primeres i l'energia,
el coHapse en els ports internacionals i !'espiral alcista deis molls
marítims estan passant factura al
sector agrari. Des de JARC posen
de relleu que en l'últim trimestre
s'ha aguditzat aquesta tendencia. "Costa comprar fertilitzants i
s'han disparat els preus més del
100%, i també del gasoil (40%),
energía (300%), plastics (SO%),
aigua (30%) i pinsos per a bestiar (25%)", segons l'organització
agraria. Expliquen que "una part
important deis cerealistes renuncien a part de l'adobat davant la
impossibilitat d'assumir aquest
cost o d'obtenir la comanda". El
cap sectorial de cereals, Lluís Viladrich, assenyala que "no es podran tirar endavant collites pel fet
de no tenir accés a fertilitzants
químics i es limita molt !'aplicació deis organics, provinents de
la ramaderia". "la reducció del
rendiment deis cultius herbacis

La Fira del Codony de
Tremp celebra els vint
anys tornant al correr
Tremp celebra avui una nova edició de la Fira de Codony, l'emblematica tira de tardor que celebra el seu vinte aniversari tornant
al carrer després de les restriccions causades per la pandemia
l'any passat. Així i tot, amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i facilitar una visita fluida, el mercat
firal ocupara tot el passeig del Pare Manyanet en lloc de concen-

trar-se a la pla~a, com en els anys
anteriors. En total hi haura una
setantena de parades i les activitats previstes tindran lloc a les
places situades als dos extrems:
la pla~a del Mercat i la de Capdevila. Entre les activitats destaquen el concurs d'allioli, una sortida guiada per reconeixer i fer un
bon ús de les plantes silvestres,
que conduira el botanic assessor

(ACN) /

JARC també demana garantir el compliment de la Llei de Cadena Alimentaria

afectara a tothom, comen~ant pel
productor, seguint pel ramader
i acabant pel consumidor", afirma Viladrich. "l'experiencia ens
mostra que els distribui'dors de
productes alimentaris mai perden diners", lamenta. Davant la
impossibilitat de traslladar aquest
important augment de costos als

preus de les produccions, JARC
exigeix a les principals cadenes de
distribució que ajustin marges i
paguin correctament als seus prove'idors perque aquests ho traslladin als productors. "les primeres pujades que s'estan donant
en els punts de venda, sobretot
en productes carnis, no s'estan

veient repercutides en els preus
percebuts pels ramaders". JARC
considera "estrategic" mantenir
el teixit productiu local i, per aixo,
exigeix al Ministeri d'Agricultura i
al Departament d'Acció Climatica
refon;ar els controls i inspeccions
per ta l de garantir el compliment
de la Llei de Cadena Alimentaria.

del Celler de Can Roca, o un taller de cuina de bosc a carrec del
cap de cuina de Fundació Alícia,
a més de conta-contes, tallers i
activitats per als infants tota la
jornada. 1 l'acte inaugural comptara amb la presencia del Gegants de Tremp i l'actuació deis
acordionistes locals 3 Diatonics.
El grup suec de rock The Hawkins tancara aquesta edició. Pel
que fa a les activitats paral·leles,
Esports Tremp i Tremp runners
convoquen de la cursa Antoni
Camarasa; l'associació fotografica del Pallars ofereix un curs de
foto gastronomica amb el codony
com a tematica i l'entitat T25620
proposa un correbars al vespre.
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19

Salut nota un "petit" repunt
de vacunació entre els joves
arran del certificat Covid
Barcelona
ACN
Salut ha notat un "petit" repunt
de la vacunació entre la gent jove
a partir de l'aplicació del certificat
covid per entrar a les discoteques.
La secretaria de Salut Pública,
Carmen Cabezas, va afirmar que
aquesta eina esta donant "bon
resultat". Actualment, la vacunació arriba al 72% deis joves d'entre 20 i 29 anys (65,9% a la Plana
de Lleida i 64,7% al Pirineu), una
franja on ha reconegut que encara es pot millorar.
La secretaria va asseverar que
no s'arribara al 100% de la població vacunada i l'objectiu és arribar
a un mínim del 85%. Actualment
ja estan vacunats el 83,2% deis
majors de 12 anys. També sobre
vacunació, no va descartar que la
decisió sobre si s'han d'administrar els vaccins en menors de 12
anys arríbi durant aquest curs escolar. En tot cas, va dir que caldra
veure si té sentit que els menors
es vacunin i quan.

Catalunya
detecta 14 casos
de la variant
Delta plus
Pel que fa a la vacuna de la
grip, se n'han posat 117.000 dosis des de l'inici de la campanya,
dilluns passat.
Sobre l'ús del certiftcat covid
en altres sectors, va explicar que
han encarregat un informe també
al comite científic assessor i esperaran a rebre'l. En termes generals, Cabezas va dir que encara no es pot dir que la pandemia
pel Covid-19 estigui estabilitzada
i va demanar esperar "una mica més", especialment tenint en
compte que ara comen~a !'epoca
amb més incidencia deis virus respiratoris.

D'altra banda, Catalunya ha
detectat 14 casos de Delta plus
entre setembre i octubre. La secretaria de Salut Pública va explicar a Catalunya Radio que,
d'aquests, quatre s'han detectat
en les dues darreres setmanes.
En general, aquesta nova variant
suposa entre un 1% i un 2% de les
mostres seqüenciades. "És poc i
de manera for~a sostinguda", va
afirmar. Per aixo, va explicar que
no s'esta observant un increment
com el que va provocar la variant
Delta, que rapidament va substituir !'anterior.
Cabezas va reconeixer que la
retirada de la mascareta als centres educatius "pot trigar una mica". La secretaria va recordar que
existeix una norma estatal que
en regula l'ús. Per aixo, quan el
comite científic que assessora el
Govern finalitzi !'informe sobre
el seu ús en centres escolars s'enviara al govern espanyol per tal
que les seves argumentacions "es
tinguin en compte".

Alemanya
ofereix dosis de
refor<; a tota la
població
El ministre alemany de Sanitat,
Jens Spahn, va cridar ahir a tothom que ho vulgui a rebre una
dosi de retor~ de la vacuna contra el Covid-19 davant el rapid
augment de contagis, al hora de
virología va urgir els encara no
immunitzats a vacunar-se. "Tothom que es deixi administrar
una tercera dosi contribueix a
superar de manera segura l'hivern", va dir el ministre.

Lleida continua
amb quatre grups
escolars confinats
La demarcació de Lleida es
mantenía ahir amb els mateixos quatre grups escolars confinats que dijous, pero amb més
persones en quarantena: 719
alumnes (+23) i 8 professionals
{+1), segons les dades diaries
del Departament d'Educació.
Els quatre grups són a Tarrega
(2), Seros i Tremp. Des de l'inici
de curs, a la demarcació s'han
detectat 550 casos positius entre l'alumnat i 49 entre els professionals.

L'EMA avalua el possible vinde entre la
vacuna de Moderna i l'extravasació capilar
L'Agencia Europea de Medicaments (EMA) estudiasi hi ha un vincle
entre la vacuna de Moderna i sis casos de síndrome d'extravasació
capil·lar, que provoca una perdua de líquid deis vasos sanguinis petits (capiHars), inflor als bra~os i les carnes, a més de pressió arterial
baixa, espessiment de la sang i nivells baixos d'albúmina en sang.

Les inferm·eres animen els sanitaris "a ser
responsables" i vacunar-se contra la grip
El Consell General d'lnfermeria (CGE) va animar ahir els professionals
sanitaris "a ser responsables" i vacunar-se contra la grip fins a assolir
una taxa d'almenys el 75 per cent i evitar així les possibles complicacions que podrien sorgir de la seva convivencia d'aquest virus amb el
del Covid-19.

Més de 9.600 persones de les comarques de Lleida i el
Pirineu ja porten el tercer vaccí contra el coronavirus

rebrot per
comarques
Salut ha administrat un total de
9.677 terceres dosis de la vacuna
del Covid a les comarques de Lleida, segons les darreres dades del
departament. A la Plana se n'han
administrat 8.048, mentre que
a l'l\lt Pirineu i Aran s'han posat
1.629 terceres dosis.
Pe! que fa a les dades diaries,
Ponent va sumar ahir 61 positius,
pero cap mort. Els indicadors empitjoren a les dues regions sanitaries, tot i que baixen els hospi-

talitzats (-5) i hi ha dos ingressats
mésa I'UCI.
A la regió sanitaria de Ueida hi ha acumulats 47.760 casos
confirmats per PCR/TA, 49 més.
Són 49.649 si es tenen en compte totes les prove (51 casos més).
El risc de rebrot puja a 102, vuit
punts més, i la velocitat de propagació puja a 1,04, tres centesimes
més Actualment hi ha 21 pacients
ingressats als hospitals (-3), sis
deis quals a I'UCI (+2).

A la regió sanitaria de I'Ait Pirineu i Aran hi ha acumulats 8.770
casos confirmats per PCR/TA, deu
més. Són 9.234 si es tenen en
compte totes les proves (10 casos
més).
El risc de rebrot puja a 52 (+4)
i la velocitat de propagació puja
cinc centesimes, fins a 0,89. Hi
ha 3 pacients ingressats (-2), cap
a I'UCI.
Al global de Catalunya, I'Rt
baixa una centesima i se situa ara

en 1,03, mentre que el risc de re~
brQt puja fins a 48 (+1). Salut va
declarar quatre hospitalitzats
menys (325) i un crític menys a
I'UCI (90}. En paral·lel, es van notificar 490 nous casos confirmats i
una defunció.
Espanya va registrar 2.261 positius i 46 defuncions durant el
darrer dia. D'aquesta manera, la
xifra d'infectats des de l'inici de la
pandemia és de 5.011.148 i la de
víctimes és de 87.368.

