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La UME desinfecta la residència d’Àger
Vint avis han donat positiu i es troben aïllats al centre mentre  
que també s’han realitzat tasques de desinfecció a Vielha i Lleida
Àger
saLVador miret (aCN)
Efectius de la Unitat Militar 
d’Emergències (UME) de l’Exèrcit 
van fer ahir treballs de desinfec-
ció a la residència de gent gran 
d’Àger on es va detectar un brot 
de coronavirus, després de la pe-
tició que va fer l’Ajuntament. A 
l’equipament, una vintena d’avis 
van donar positiu per la covid-19, 
els quals es troben aïllats en una 
part del centre, mentre un dels 
residents va morir fa uns dies a 
l’Hospital del Pallars de Tremp 
per coronavirus. Paral·lelament, 
membres del Grup Sanitari de 
l’Exèrcit de Terra es van desplaçar 
a l’Aran a petició del Conselh Ge-
nerau on també faran terme tas-
ques de desinfecció a la residèn-
cia i a l’Espitau Val d’Aran.

Més d’una vintena d’efectius 
de la UME es van desplaçar pel 
matí a Àger. Els treballs es van 
centrar a l’interior de l’equipa-
ment on quatre membres de la 
UME va aplicar lleixiu i altres pro-
ductes desinfectants amb motxi-
lles i també van fer altres tasques 
de neteja de les instal·lacions. 
L’actuació es va realitzar arran de 
la petició que va fer l’Ajuntament 
d’Àger, segons va indicar l’alcal-
dessa Mireia Burgués. Es tracta 
de la primera actuació de la UME 
a les comarques de Lleida durant 
la crisi del coronavirus.

Actualment, a la residència 
d’Àger hi ha vint avis amb coro-
navirus, que es troben aïllats. 
Uns altres cinc, que no presenten 
símptomes, es troben a les zones 
comunes per tal d’evitar el con-

conseqüències del covid-19

L’àrea de Promoció Econòmica 
del Consell Comarcal del Segrià 
promociona a les xarxes socials 
un recull dels petits productors 
locals del Segrià que ofereixen 
servei a domicili amb l’objectiu 
de donar suport als productors 
de Km0 i agrobotigues del Se-
grià que s’estan veient afectats 
per l’emergència sanitària del 
coronavirus. D’aquesta mane-

ra, l’ens vol donar un impuls 
als productors de proximitat i, 
alhora, “convidar els veïns i ve-
ïnes de la comarca a consumir 
productes de qualitat durant 
el confinament evitant despla-
çaments”. La llista de produc-
tors també ofereix les dades de 
contacte per poder encarregar 
la comanda, un enllaç al catàleg 
i la forma de pagament.

el consell comarcal del 
segrià promou el consum de 
Km0 durant el confinament

la policia de 
solsona felicita 
l’aniversari 
dels infants 
de 2 a 10 anys
Els infants són un dels sectors 
de la població més castigats per 
l’estat d’alarma en no poder po-
sar els peus al carrer. Conscient 
d’aquesta situació, la policia local 
de Solsona s’ha emmirallat en la 
iniciativa de felicitar l’aniversari 
dels nens i nenes d’entre 2 i 10 
anys d’una manera especial. FOtO: aj. / dos agents de la policia local felicitant un aniversari

tacte amb els usuaris que han do-
nat positiu. Així mateix, quatre re-
sidents han mort en les darreres 
setmanes a l’Hospital del Pallars, 
tot i que només una de les vícti-
mes va donar positiu pel covid-19. 
D’altra banda, al menys, un total 
de quatre treballadors del centre 

han donat positiu per coronavi-
rus, tot i que altres es va agafar la 
baixa per haver estat en contacte 
amb els residents afectats. Alguns 
d’aquests ja s’han reincorporat 
després que es descartés que 
patissin la malaltia. Aquest fet i 
les contractacions d’urgència de 

professionals que va haver de fer 
l’Ajuntament han permès al cen-
tre poder comptar amb els efec-
tius necessaris. A més, aquest cap 
de setmana la residència va rebre 
material de protecció per als tre-
balladors i residents com ara mas-
caretes, guants i bates.

Els membres del Grup Sanitari 
de l’Exèrcit de Terra estan duent a 
terme des d’ahir tasques de des-
infecció a l’Aran, en concret a la 
residència de gent gran de Vielha, 
a l’Espital Val d’Aran i a consultoris 
locals. Aquesta agrupació militar 
ja va desinfectar dissabte la resi-
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La UME desinfecta la residència d’Àger
FOtO: S. m. (aCN) / C. G. a./ t. a. 
/ Efectius de la UME de l’excèrcit 
a les residències d’Ager i Vielha i 
desinfecció en un carrer de Lleida

Cancel·lada la Fira 
Pallars Terra de 
Corder prevista 
pel mes de maig

Tremp paralitza 
el pagament 
d’ocupació 
de les terrasses

Consell Comarcal de 
la Segarra fa un vídeo 
perquè els joves 
es quedin a casa

L’Ajuntament de Tremp ha 
acordat cancel·lar la Fira Pa-
llars Terra de Corder i la Troba-
da Pallars de Foc, que s’havien 
de celebrar els propers dies 8, 
9 i 10 de maig, davant de l’es-
tat d’alerta per coronavirus i les 
mesures de prevenció decreta-
des per les autoritats sanitàri-
es, que fan impossible l’òptima 
organització de les activitats 
previstes. 

L’Ajuntament de Tremp ha pa-
ralitzat el pagament d’ocupació 
de via pública per a les terras-
ses de bars i restaurants men-
tre s’està a l’espera de poder 
calcular un nou padró reduint 
el temps que no s’han pogut 
tenir les activitats obertes, ar-
ran del coronavirus. També ha 
aprovat altres mesures com no 
cobrar les quotes dels serveis 
deixats de prestar.

L’Oficina Jove del Consell Co-
marcal de la Segarra s’ha unit a 
la lluita per frenar la propagació 
del coronavirus i ha elaborat un 
vídeo amb diferents joves dels 
municipis de la comarca ani-
mant a altres persones a que es 
quedin a casa. De fet, han estat 
una vintena de joves els que ha 
participant en aquesta iniciati-
va del #quedatacasa.

dència de gent gran de Sort, de 
la mateixa manera que uns dies 
abans ho havia fet a la de la Po-
bla de Segur, en la qual també 
es va detectar un brot de coro-
navirus. De la mateixa manera, 
ahir es van fer desifeccions a la 
ciutat de Lleida.

Alerten del risc de contagi 
dels Mossos i que les dades 
“no reflecteixen la realitat”
El sindicat SME critica que no s’hagi 
confinat tota la comissaria de la Seu
Lleida
ÓsCar BUetas
El sindicat de Mossos d’Esqua-
dra SME Lleida van denunciar 
ahir que “s’hauria d’haver fet un 
confinament total de la comissa-
ria de la Seu d’Urgell, on el cap 
de setmana teniem constatats 
10 casos positius per coronavi-
rus, en la seva majoria agents de 
trànsits, i una quinzena d’efectius 
confinats”. També desde el CCOO 
es va denunciar ahir l’alt risc de 

contagi del mossos “per la man-
ca de mitjans de protecció” i van 
afirmar que “encara més ens pre-
ocupa que nosaltres mateixos si-
guem factors de contagi entre la 
població”.

De fet, fonts sindicals van la-
mentar que només es va procedir 
a la desinfecció de les instal·la-
cions i van recordar que les baixes 
es cobreixen amb agents de Man-
resa. Altres fonts consultades per 
LA MAÑANA van afirmar que 

agents de les comissaries de Llei-
da i de Tàrrega han donat positiu. 

Des del citat sindicat van aler-
tar que les dades oficials del di-
vendres indiquen que hi ha 1.336 
mossos confinats i 66 positius, 
“dades que no reflecteixen la re-
alitat, perquè hi ha agents als que 
no se’ls ha efectuat les proves”. 
Per aquesta raó, denunciar “la 
manca d’informació, de criteris 
clars i homogenis i de material, 
que ha estat insuficient”.

FOTO: Tony Alcántara / Imatge d’un dels controls que van dur a terme ahir els Mossos d’Esquadra a Lleida

Els Mossos d’Esquadra van de-
nunciar el diumenge un total 
de 134 persones a les regions 
policials de Ponent i del Pirineu 
Occidental per incomplir el con-
finament establert amb la de-
claració de l’estat d’alarma pel 
coronavirus. Per la seva part, 
la Guàrdia Urbana de Lleida va 

denunciar durant el cap de set-
mana 99 persones per saltar-se 
l’ordre de confinament, en con-
cret 51 dissabte i 48 diumen-
ge, mentre que el divendres es 
van fer 31 actes de sanció. En 
aquest sentit, la policia local de 
la capital del Segirà va arrestar 
el divendres al carrer Veguer de 

Els Mossos fan 134 sancions 
en un dia i la Urbana, 99 
durant el cap de setmana

Carcassona un jove de 18 anys 
que havia sorprés el mateix di-
es diverses vegades i sancionat 
en dies anteriors. A més, el dis-
sabte al carrer Isabel II van de-
tenir un home de 37 anys que 
tambén havia estat denunciat 
dues vegades anterior. El diu-
menge de matinada, els agents 
també van arrestar un jove de 
19 anys al carrer Democràcia 
que va fugir la policia i els va 
agredir. Finalment, ahir al tan-
cament d’aquesta edició es va 
tenir coneixement que la Urba-
na va detenir dues persones al 
carrer Agustí Duran i Santpere.

Mollerussa demana 
a la ciutadania 
que planifiqui 
les seves compres
L’Ajuntament de Mollerussa fa 
una crida a la ciutadania per-
què planifiqui les compres i 
eviti sortir cada dia per abas-
tir-se després d’haver detectat 
el cap de setmana un canvi de 
tendència i una relaxació en les 
mesures de confinament. En 
aquest sentit, cal indicar que la 
Policia Local va aixecar en dos 
dies 9 actes per incomplir les 
mesures de confinament, cinc 
d’elles el diumenge.

FOtO: / Agents fent una detenció
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Deixen un document 
a la bústia d’un veí per 
agrair-li que posi música 
durant l’estat d’alarma
Veïns del carrer Barcelona de Balaguer 
li proposen un llistat amb 21 cançons
Àlex Molins, un jove de 
Balaguer, amenitza les nits 
de dissabte amb música en 
directe des del seu balcó. 
Darrere de cada èxit que 
sona, hi ha una bonica 
història d’agraïment veïnal.

Lleida
A. SÁNCHEZ
“Volia donar-te les gràcies en 
nom meu, i suposo que en el de 
tots els veïns, per fer amb aques-
tes estones de música que les set-
manes siguin més curtes”. És un 
fragment del text que Àlex Mo-
lins, un balaguerí de 29 anys, es 
va trobar a la bústia de casa seva, 
al carrer Barcelona de la capital 
de la Noguera. El text, escrit per 
un veí del bloc de davant, estava 
acompanyat per un llistat de peti-
cions amb 21 cançons, des de Vo-
yage Voyage de Kate Ryan fins al 
viral Baby Skark passant per With 
Or Without You d’U2. 

“Vaig pensar que era una 
queixa dels veïns”, explica Mo-
lins sobre la primera reacció que 
va tenir en veure el document 
a la seva bústia. I és que aquest 
jove discjòquei de ‘hardtrance’ 
no les tenia totes quan va deci-
dir sumar-se al moviment i posar 

música als bal-
cons després de 
l’aplaudiment als 
sanitaris, cada 
tarda a les 20.00 
hores. Molins ha 
optat per fer-ho 
un cop a la setma-
na, els dissabtes, 
per no entrar en la 
“monotonia” ni “ca-
rregar” els veïns. 

Passat l’ensurt 
inicial, Molins re-
coneix que el gest li ha agradat. 
“Sent bé veure com  gràcies a la 

música ens unim i rela-
cionem tots els veïns”. 
El balaguerí és dels que 
sempre intenta veure 
la part positiva de les 
coses. “Segurament, 
sense el confinament 
no hauríem conegut 
els veïns com els co-
neixem ara”. Molins 
confia en tornar a la 
normalitat el més 
aviat possible i explica 

que el confinament “m’han servit 
per valorar les petites coses, com 
estar amb la família o la feina”.

FOTO: Nom i Cognom (AGÈNCIA) / Pa imporerferi am que sin

El Conservatori de Cervera tam-
poc s’ha lliurat de la crisi del 
coronavirus i s’ha reinventat 
instaurant un model educatiu a 
distància per tal que els alum-
nes puguin continuar amb la se-
va formació musical. Així, amb 
aquest nou mètode els joves 
alumnes continuen el seu en-
senyament a través dels seus or-
dinadors i telèfons mòbils, amb 
classes a distància. Una  part 
del professorat ha optat per un 

mixte entre l’enviament massiu 
de vídeos i àudios per mostrar 
com s’haurien de treballar els 
passatges de les obres a estu-
diar, mentre que una altra part 
ho ha completat amb classes mi-
tjançant el sistema de videotru-
cades, que en el cas de les clas-
ses individuals d’instrument han 
funcionat força bé. També reat 
una aula d’audicions virtuals que 
es podrà seguir pel Youtube ofi-
cial del Conservatori.

El Conservatori de Cervera 
es reinventa i proposa als 
alumnes classes a distància

El professor de tecnologia de 
l’Institut La Valira de la Seu d’Ur-
gell, Marc Llovera, ha creat un vi-
deojoc per ajudar a fer entendre 
als infants la importància que té 
l’aïllament domiciliari per frenar 
el coronavirus. A The Covid Ga-
me, l’usuari ha d’intentar arri-
bar a casa per confinar-se abans 
que el virus el toqui i evitar que 
aquest es multipliqui per tres, si-
mulant el volum de contagis que 

es produeix entre humans. L’eina, 
que té un caràcter divulgatiu i de 
conscienciació, està disponible 
gratuïtament a través d’Internet i 
s’hi pot accedir tant amb ordina-
dor, com mòbil o tauleta. 

A la pantalla també hi surt un 
hospital com a lloc on curar-se 
de la malaltia, tot incidint que 
aquest procés és més lent que 
el de l’evolució de la pandèmia. 
El videojoc està pensat com una 

activitat per fer en família i “re-
flexionar sobre què passa durant 
la partida”, segons explica Llo-
vera. Per començar, cal triar un 
personatge humà femení o mas-
culí, el qual s’ha de portar a casa 
abans que la covid-19 l’infecti.

El joc i la pàgina web www.
thecovidgame.com on està dis-
ponible s’ha creat amb “scratch 
i codi html”, recursos que dispo-
sa l’alumnat de l’institut, segons 
detalla el mestre. Tot i que portar 
el personatge a casa i “vèncer la 
partida” resulta molt fàcil, Llove-
ra convida a repetir el joc diverses 
vegades per experimentar què 
passa si es decideix exposar-lo al 
risc durant més estona.

Creen a la Seu un videojoc 
per fer entendre als nens la 
importància del confinament 

FOTO: Marc Llovera / Pantalla del videojoc creat pel mestre de la Seu

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

L’Ajuntament de Bellpuig convida els veïns a 
fotografiar des del balcó el seu confinament
Bellpuig ha decidit organitzar un concurs de fotografies del confina-
ment que convida els veïns a fer una fotografia des del balcó per 
deixar testimoni de com viu el municipi l’estat d’alarma. Els partici-
pants penjaran la imatge a Instagram amb el hashtag #bellpuigcha-
llenge #bellpuigesquedaacasa. Hi haurà 30 premis de 10 euros.

Dos veïns de la Pobla de Segur, 
Manel Dalmau i Xavier Troncho-
ni, han endegat un nou projecte, 
Bunker Televisió, un programa 
d’entreteniment diari a Youtube 

amb música, humor, literatura 
i opinió creat única i exclusiva-
ment amb l’objectiu de fer més 
amè a la ciutadania el període 
de confinament.

Dos veïns del Pallars fan un 
‘show’ d’humor a Youtube

FOTO: Bunker Televisió / El programa s’emet de dilluns a divendres
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La Pobla de 
Segur, només 
superada per 
Igualada en 
casos/habitant
L’ABS de la Pobla de Segur (Pa-
llars Jussà), en canvi, és la zona 
amb més casos de covid-19 per 
habitant ja que en tenen comp-
tabilitzats 25 i se situen en els 
344,4 casos per cada 100.000 
habitants, un índex només su-
perat per les ABS d’Igualada, 
segons les dades facilitades 
ahir pel Departament de Salut.

Les Àrees Bàsiques de Sa-
lut (ABS) de la zona urbana de 
Lleida concentren la majoria de 
casos positius amb un total de 
184. L’ABS de l’Eixample amb 
37 i la del Primer de Maig amb 
33 casos confirmats encapça-
len la llista, mentre que la de 
la Bordeta i Magraners la tan-
quen amb 19. En xifres globals 
segueix a la zona de Lleida l’ABS 
de Balaguer, amb 71 casos. 

L’Aran, amb un índex de 
190,4 casos per cada 100.000 
habitants, i la Granadella (Ga-
rrigues), amb 179,8, són les 
dues ABS de la demarcació de 
Lleida que segueixen la Pobla 
de Segur amb més nombre de 
casos per habitant. Les xifres 
absolutes, però, se situen en 
els 26 i els 6 casos confirmats, 
respectivament. Les àrees amb 
menys casos positius detectats 
a la demarcació de Lleida són 
l’ABS d’Artesa de Segre (Nogue-
ra) amb només un cas confir-
mat, Almacelles (Segrià) i Ponts 
(Noguera) amb dos casos ca-
dascuna i Bellpuig amb tres. 

Catalunya viu 
el dia amb 
més morts i 
positius fins ara

262 noves morts per corona-
virus en les darreres hores a 
Catalunya eleven la xifra total 
de víctimes a 1.672 des que es 
va detectar el primer cas. És el 
nombre més gran de defun-
cions en un dia que hi ha hagut 
fins ara. El Departament de Sa-
lut va informar també que en 
les últimes hores s’havien con-
firmat 2.616 positius nous de la 
infecció, igualment la xifra més 
alta fins ara, cosa que eleva el 
total a 18.773. 1.652 persones 
estan greus i 3.007 són profes-
sionals sanitaris. 

conSeqüèncIeS deL covId-19
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Font: Ministeri de Sanitat (Espanya) / Departament de Salut (Catalunya)
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Sis noves morts a Lleida eleven  
a 50 les víctimes per coronavirus
Les darreres 24 hores s’hi han sumat 72 infectats
Salut va comunicar que 
en les darreres 24 hores 
havien mort 5 persones més 
amb coronavirus a la Regió 
Sanitària (RS) de lleida i 1 
persona a la de l’alt Pirineu 
i aran. aquestes noves 6 
víctimes mortals eleven a 50 
la xifra total de defuncions a 
la demarcació. .

lleida 
aCN 
Salut també va informar de 72 
nous positius de coronavirus al 

territori, 56 dels quals a Ponent 
i 16 al Pirineu i Aran, que eleven 
la xifra total de confirmats per 
covid-19 a 753. Per contra, en les 
últimes hores han estat donades 
d’alta 15 persones que es troba-
ven ingressades als hospitals, 12 
a la Regió Sanitària de Lleida i 3 a 
la de l’Alt Pirineu i Aran i, per tant, 
les altes acumulades són 91.

Actualment, 216 persones es 
troben ingressades en centres 
hospitalaris de la RS Lleida amb 
coronavirus. D’aquestes, 134 es-
tan a l’Hospital Universitari Arnau 

de Vilanova de Lleida (HUAV), 96 
dels quals estan estables a planta i 
38 a l’UCI. 35 persones estaven in-
gressades a l’Hospital Universitari 
de Santa Maria de Lleida, 26 de 
les quals estan estables a planta i 
9 a l’UCI i finalment 47 persones 
estaven ingressades en centres 
privats, totes estables a planta. 
D’altra banda, les altes acumula-
des a la RS Lleida eren 59 fins ahir.

Pel que fa a la RS de l’Alt Pirineu 
i Aran, 46 persones es trobaven 
ingressades en centres hospita-
laris amb coronavirus. D’aquests 

casos, 12 es troben ingressats a 
l’Espitau Val d’Aran, tots estables 
a planta; 17 persones estaven in-
gressades a l’Hospital Comarcal 
del Pallars a Tremp, totes a planta; 
5 persones es trobaven ingressa-
des a la Fundació Sant Hospital de 
la Seu d’Urgell estables a planta i 
12 persones es trobaven ingressa-
des a l’Hospital de Cerdanya es-
tables a planta. �n aquesta Regió 
Sanitària, en les últimes hores van 
ser donades d’alta 3 persones que 
es trobaven ingressades i les altes 
acumulades són 32.
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El president del Secà 
ofereix reparacions de 
fontaneria gratuïtes
El servei als veïns del barri es farà 
mentre duri la crisi del coronavirus 
Lleida
xaviEr nadal
L’Associació de Veïns del Secà de 
Sant Pere va informar ahir que el 
president de l’entitat veïnal, José 
Carreiro, posa la seva empresa a 
disposició de les comunitats de 
veïns i el domicilis particulars dels 
4.000 habitants del barri per dur 
a terme, de “manera gratuïta”, 
les reparacions urgents de fonta-
neria, calefacció i gas que puguin 
produir-se durant els dies oficials 
de confinament.  

José Carreiro va comunicar 
que el servei d’urgència cobre-
ix les 24 hores del dia i va afegir 
que, a banda d’ell, un operari 
també s’ofereix a fer les repara-
cions. Carreiro va dir que “per te-
lèfon soluciono els problemes 
més fàcils i, si no hi ha més remei, 
em desplaço als domicilis particu-
lars per resoldre totes les avaries 
i evitar que els nostres ciutadans 
puguin patir qualsevol problemà-
tica, i més ara que tornem de nou 
a l’hivern amb la baixada de les 
temperatures”. FOTO: A.V. Secà / El lampista arregla una caldera d’urgència al Secà
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FOTO: Ajuntament de Vielha / diferents operaris treuen la neu d’un dels carrer de Vielha

El grup d’Oncologia Molecular 
de l’Institut de Recerca Biomè-
dica de Lleida (IRBLleida), de 
recent creació al centre i liderat 
pel director de l’Institut, Die-
go Arango, està investigant no-
ves dianes terapèutiques per al 
tractament del càncer colorec-
tal gràcies a l’estudi de proteï-
nes concretes que impacten en 

l’aparició, el desenvolupament 
i la progressió del càncer colo-
rectal. El càncer de còlon i recte 
és una malaltia freqüent en les 
persones a partir dels 50 anys. 
És el càncer més freqüent tenint 
en compte els casos en ambdós 
sexes, i s’estima que es diagnos-
tiquen 6.000 casos nous a Cata-
lunya cada any.

L’IRBLleida investiga noves 
dianes terapèutiques       
per al càncer colorectal

FOTO: iRBLleida / Membres del grup d’Oncologia Molecular 

GLOBALleida ha posat en marxa 
un nou programa de formació 
on line a disposició de les per-
sones emprenedores i empre-
ses del territori lleidatà com una 
eina clau per ajudar-los a assolir 
els seus objectius de creixement 
i posicionament en un mercat 
en canvi constant. Formació on 
line, a la quals els usuaris a tra-
vés del canal youtube poden 
accedir de manera totalment 
gratuïta a qualsevol de les pro-
postes formatives que ofereix 

GLOBALleida, amb l’objectiu 
de fomentar tant el creixement 
personal com el professional del 
teixit empresarial de les comar-
ques de Lleida.

Aquest nou programa for-
matiu on line està dividit en di-
ferents blocs i disponible en for-
mat audiovisual. Els formadors 
experts impartiran en sessions 
d’entre 20 i 30 minuts d’una ma-
nera senzilla i entenedora els 
conceptes claus que inclou la 
matèria de cada càpsula.

GLOBALleida inicia un 
programa de formació ‘on 
line’ per als empresaris

L’Ajuntament de la Pobla de Se-
gur, conjuntament amb l’Agèn-
cia Catalana de Joventut i l’Ob-
servatori Noctàmbul@s, ha 
iniciat un procés per elaborar un 
Pla d’actuació i un Protocol da-
vant les violències sexuals als es-
pais festius i d’oci de la Pobla de 
Segur. Una de les eines fona-
mentals per poder elaborar una 
bona diagnosi són les entrevis-

tes a informants amb diferents 
percepcions, coneixements i 
experiències sobre les desigual-
tats de gènere, les violències as-
sociades i els àmbits del context 
d’actuació del protocol. En el de-
curs de les pròximes setmanes 
l’Ajuntament de la Pobla de Se-
gur i l’observatori Noctambul@s 
iniciaran el procés per elaborar 
aquest protocol.

La Pobla de Segur prepara 
un protocol per prevenir les 
violències sexuals a les festes

La neu va sorprendre ahir algu-
nes poblacions de les Garrigues i 
el Segrià, com el Vilosell, la Pobla 
de Cèrvoles, Juncosa i la Grana-

della. D’altra banda també va ne-
var al Pirineu (en especial a la Val 
d’Aran, on els serveis municipals 
van retirar la neu per garantir el 

pas als serveis essencials i els ac-
cessos a les poblacions). També 
va caure neu al Pallars i a l’Alta 
Ribagorça, com Viu de Llevata.

Neva a l’Aran, al Pallars i a les Garrigues
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