
El Procicat acorda prorrogar 
quinze dies les restriccions als 
municipis del Segrià i la Noguera
Seguirà vigent la limitació del 50% d’aforament en activitats 
culturals, esportives o de restauració que es facin a l’interior
El Comité Tècnic del Procicat 
va acordar ahir prorrogar 
les restriccions fixades per 
evitar la propagació de la 
Covid-19 per a 19 municipis 
de la comarca de la Noguera 
i 26 de la comarca del Segrià 
per un període de 15 dies.
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El Procicat ha acordat prorrogar 
quinze dies més les restriccions 
establertes a 45 municipis del Se-
grià i la Noguera i a les EMD de 
Sucs i Raimat. Així, seguirà vigent 
la prohibició de reunions familiars 
i socials de més de deu persones 
i la limitació del 50% d’aforament 
en activitats culturals, recreati-
ves, esportives o de restauració 
que es facin a l’interior.

En concret, afecten als muni-
cipis dels Alamús, Albatàrrec, Al-
canó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, 
Alguaire, Almacelles, Almatret, 
Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, 
Llardecans, Maials, Montoliu de 
Lleida, la Portella, Puigverd de 
Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, 
Torrebesses, Torrefarrera, Torre-
serona, Vilanova del Segrià, Vila-
nova de la Barca, Àger, Albesa, Al-
gerri, les Avellanes i Santa Linya, 
Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Bell-
munt d’Urgell, Camarasa, Caste-
lló de Farfanya, Cubells, Ivars de 
Noguera, Menàrguens, Montgai, 
Os de Balaguer, Penelles, Tér-
mens, Torrelameu, la Sentiu de 
Sió i Vallfogona de Balaguer, a 
més de les entitats municipals 
descentralitzades (EMD) de Sucs i 
Raimat, dependents del municipi 
de Lleida.

Malgrat la millora de les da-
des epidemiològiques, el risc de 
rebrot en aquestes dues comar-
ques continua sent elevat. En 
concret, a la Noguera se situa en 
285,03 i 255,85, al Segrià, força 
per sota si es compara amb el 
juliol. A la resta de comarques 
de Ponent també continua sent 
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La gerent de les regions sani-
tàries de Lleida i de l’Alt Pirineu 
i Aran, Divina Farreny, ha remar-
cat que la taxa d’incidència a 
Lleida, malgrat la davallada re-
gistrada, segueix situant-se per 
sobre del conjunt de Catalunya. 

A Lleida, la darrera setma-
na ha estat de 131 casos per 
100.000 habitants, respecte 
els 70 del conjunt de Catalun-
ya. Tot i això, Farreny ha valo-
rat positivament que la taxa de 
reproducció a la regió sanitària 
de Lleida es manté per sota d’1, 
en concret la darrera setmana 
va ser del 0,73, una dada que 
aporta “optimisme”, va dir ahir 
en una roda de premsa a la seu 
del Departament de Salut a Llei-

da. Farreny també va insistir en 
la importància de continuar fer 
baixant la corba de contagis i, 
per això, va confiar en la respon-
sabilitat de la ciutadania a l’hora 
de complir les mesures de segu-
retat, sobretot “en el paper de 
les families quan els infants tor-
nin a les escoles”.

El delegat del Govern a Llei-
da, Ramon Farré, ha destacat 
les mesures de contenció que 
s’han estat aplicant les darre-
res setmanes al territori i “l’es-
forç de molta gent” han permès 
“estabilitzar” i “davallar” la cor-
ba de contagis a la regió sani-
tària, malgrat la regió sanitària 
de Lleida segueix sent “la zona 
més complicada del país”. Per 

Farré, “no n’hi ha prou en haver 
fet baixar la corba sinó que s’ha 
d’aterrar”, és a dir rebaixar els 
nous contagis al mínim possi-
ble. En aquest sentit, ha remar-
cat que els pròxims quinze dies 
són “vitals” de cara al setembre, 
amb la represa de l’activitat en 
escoles, instituts, universitats i 
empreses, entre altres sectors. 
“Tenim un examen a passar al 
setembre i l’hem de passar amb 
nota, no n’hi ha prou en treure 
un 5 pelat, sino que ens hem de 
preparar per treure un 7 o un 8”, 
va dir Farré.

Malgrat les critiques rebu-
des per part de sectors com el 
de l’hostaleria o el comerç, per 
l’aplicació de mesures restricti-
ves al Segrià, sobretot a Lleida 
ciutat i el Baox Segrià, el delegat 
del Govern va considerar que 
“no és d’extranyar que s’allar-
guessin les restriccions, ja que 
estavem en una situació dificil, 
no va ser una decisió arbitrària”.

Lleida segueix sent la regió 
més afectada de Catalunya 
malgrat la darrera davallada

alt, ja que és més alt de 100. En 
concret, al Pla d’Urgell si situa en 
253,31; en 165,96, a les Garri-
gues, en 141,81 a la Segarra, i en 
104,13 a l’Urgell.

Les Àrees Bàsiques de Salut 
d’Alcarràs, Seròs, Lleida i Balaguer 
són les que més preocupen en 
aquests moments ja que han re-
gistrat una taxa d’incidència més 
alta, és a dir on més contagis per 
100.000 habitants s’han registrat 
en els darrers set dies.

A nivell assistencial hospita-
lari a la regió sanitària de Lleida, 
es manté una “calma tensa”, se-
gons va expressar la gerent de les 
regions sanitàries de Lleida i de 
l’Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny. 
Aquest divendres hi havia 130 
persones ingressades entre hos-
pitals públics, privats, sociosani-
taris i a l’Hotel Salut. La situació 
que “més costa de baixar són” els 
ingressos a l’UCI, on actualment 
es troben ingressades 18 perso-
nes, set de les quals tenen menys 
de 60 anys. 
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