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Igualada i tres pobles més, confinats 
Desenes de lleidatans afectats al ser la localitat de referencia en l'ambit de salut i de lleure 11 Uns 
seixanta encomanats pel brot que va sorgir a l'hospital de la capital de l'Anoia 

AGÉNCIES 1 X.S. 
IIGU'-LADAI La Generalital va o r· 
dc nar ahir a la nit i fins a nou 
avfs el confinament d'lguala
da, Vil a nova del Ca mi, Santa 
Margarida de Montbui i Odc· 
na per evitar la propagació del 
brot de corona virus que a fecta 
aquesta zona. Entre les 21.00 
ho res d'ahir i la mitjanit es va 
permetre entrar i sortir de lazo
na les persones que no tencn la 
residencia en aquestes quatre 
localitats, una cosa que a par
tir de llavors ja no és possible. 
No obstant, sí que s'autoritza a 
acceclir a la zona ¡¡Js serveis es
seneials. Aquests quatre muni
eipis es traben a P.e u de )'autovía 
A-2 i a pocs qUJ iomctrcs de la 
Segarra. El b rot d'lgualada va 
empitjorar i la xifra de casos es 
va elevar ahir ele 20 a 58, en
t re els quals h i ha una trentena 
de professionals sanitaris i tres 
morts. L'alcalde, Marc Castc lls, 
va exigir que es rcforci la plnnti
lla de )'hospital, on actualment 
bi ha dos-cents profcssionals a'f
llats per culpa del brot, que té 
origen en aquest centre sanitari. 

DA DES 

66.000 30 
VETNS AlLLATS TREBALLADORS DE LLEIDA 

Els quatre municipis conflnats a VeTns de I'Urgell i lA Segarra tre-
I'Anoia sumen 66.000 veins. bailen a !'hospital d'lgualada. 

40 
QUILOMETRES DES DE CERVERA 

De Cervera a Igualada hi ha 4() km 
1 des de Tarrega n'hi ha 47. 

La s ituaci6 també a fecta de
senes de vc'ins de la Segarra que 
tenen !' hospital de Igualada com 
a cent re de referlmcia. Hi tre
ballen unes trcnta persones de 
Cervero, T:irrcga, Guissona i 
Agramunt i molts es1arl al'llats a 
~sa a !'espera deis resultats de 
les a na lisis que hauran de deter
minar si estan infectats. A més, 
Igualada és també una dest ina
c ió de lleure per als habitants 

Control• de is Mosso• d 'Esquad ra ah ir a l'ontrada de Santa Margorlda de Montbul, a I'Anola. 

de la Se~arra a causa de la seua 
proximttat (a 40 quilornetres 
de Cervera i a 47 de Tilrrega). 

El brot es va iniciar a partir 
d 'una p rofessiona 1 sanitaria 

L'impacte de cancel·lar la 
Fira de Sant Josep assoleix 
els 40 milions d'euros 
Equivalen al negoci que hauria generat 
J.GÓMEZ/ACN 
1 MOLLERUSSA 1 L'alcalde de Mo
llerussa, MarcSolsona, va asse
gurarnhir quclacnnccHoció de 
la Pira de Sant Josep implicara 
unes pl!rdues economiques que 
ascendeixcn a 400.000 euros de 
forma directa i fins a 40 milions 
d'euros d' impacte economic, és 
a dir, de volurn de ncgoci que 
dcixnrii de p roduir·sc. 

aquesta firn ", va remarcar e l 
primer edil . Per aquesta raó, va 
demanor a l Govern que tingui 
en compte les fires en cls njuts 
per paHiar els efectesde la can
cel·lació d'actes per l'amena<;a 
del coronavirus. 

(ompensacions 

que, de rnoment, no se sap com 
va adquirir e l vints (no va te
n ir cap contacte amb persones 
infectades i no va viatjar a pn
lsos de risc). Aquesta persona 

va tra11smetre e l virus als seus 
familiors i a parlir d'aquí es va 
iniciar l'episodi de coronavims 
que la Generalital va qualificar 
de "clús ter". 

Saluttanca 
disset consultoris 
alaSegarra 
• La Generalitat va deci
dir ah ir tancar disse l cott
sultoris de la Segarra per 
la seua proximitat a mb 
Igua lada per minimitzar 
la transmissió. Totn l'ac
tivitatde !'Arca Biisica de 
Salut Cervera-Guissona 
es concentrara a ls CAP 
d'aquests dos municipis. 
Els p rofessionnls deis con
sullods treballa ran als 
CAP. Amb tota segurctat, 
aquesta mesuro s'nmpliarlt 
a a !tres municipis. 

Umiten les visites 
pacients a !'Hospital 
del Pallars 
• L'Hospita l del Pnllnrs ha 
prcs mesures per prevenir 
e l contagi del coronavi
rus. D'aquesta manera, 
només es permetra un 
acompanyant per p aci
ent i es potenciar~, sem
pre que sigui possible, la 
telemedicinn a través de 
trucades o videocon(er~n
cies, segons va inJorrnar 
Pallars Digital. Aquestes 
mesures ja s'apliq uen en 
ah res centres hospitalaris 
de Catalutlya. 

El primer inclou e ls costos 
d 'organització i e l segon, les 
transaccions economiques que 
genera el certamen a través de 
la venda de cotxes i maquinaria, 
a més d'altrcs sectors com les 
difercnts emprcses que s'ubi
quen als pavellons firals, així 
com també restaurants i hotels 
de la zona. 

Ln fira ha inicial els contac
tes amb c ls dos-cents exposi· 
torsconfirmats i estudiara " un a 
un" si hi ha un re tora deis diners 
abonats o s'npliquen a ltrcs me- Un operar! al desp~njar ahlr a Moll• ntssa • ls cart• lls que a nundav•n la Flra d • Sant Jon p. 

"ts una xifra important que 
demostra la magnitud que té 

P~RDUES 
Hi ha 400.000 euros de 
perdues directes pels 
costos d'organització de 
l'esdeveniment ja aplicats 

smes de "compensa ció o f ide
lització" en vista o l'edició de 
)'nny que ve. 

Després de l ':~nunci de la 
suspensió de In Fira de Sant Jo
sep, a úJtima hora de dimccrcs, 
les empreses de muntat!!e van 
comen~a r a rel i rar la pa rt deis 

estands q ue s'havia ins taJ.Iat. 
Tn mbé les fires lüdiques ubica
des nl'exterior. 

Fira de Mollerussa havia ela
bora! un conjunt de mesures per 
poder celebt·a r la fira malgrat In 
situació i dimecres almatí ho 
havia comunica! a la dclegació 

de la Generalitat. Tanmale il<, 
quan el Govem catala va pro
hibir a mig matí In celebració 
d'activitats :tmb més de 1.000 
assistents, aquesta situació vo 
canviar i a último hora es va 
comunicar la canceJ.lació de 
l'esdevenimcnl. 
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INCIDENCIES CARRETERES 

Les carreteres de Lleida van registrar el2019 
almenys 120 despreniments de terra i roques 
Només en carreteres de la Generalitat, i a Noguera i el Pallars Jussa, les comarques amb més allaus 11 

Les afectacions més greus es van registrar després del temporal DANA del mes d'octubre passat 
E. FARNELL 
I LLEIOA 1 Les comarques de Llei
da van rcgistrnr l.'any passat nl
menys 120 dcspreniments de 
roques i podres sobre carrete
res de la demarcnció la majo
ría a la Noguera i ci.Íuss/1, 1 al 
conjunt de Catalunya se'n van 
comptabilitzal·188, segons les 
dados proporcionados pcl dc
partamcnt de Tcrritori i que van 
des del gener fins al dcscmbre 
del2019. 

El 2018 es van registrar fins 
a 115 des prenimenls en un 
any record de pluja, tot i que e l 
registre va ser de !'abril a l do
sombre, i o Catalunya es van 
registrar fins a 428 allous. Aixf 
mnteix, fonts de Protecció Civil 
van ossenyalar por lo se u a part 
que van comptabilitzar a les co-

2018 

De l'abril al desembre del 
2018 es van comptabilitzar 
fins a 115 allaus a les 
comarques de Lleida 

marques de Lleida quaranta-set 
allaus en v ies t itu laritat de la 
Genemlitat i que van requerir 
la seua intervenció. 

Fonts de la conselleria de Tcr
l'ilori van apuntar que van ser 
despreniments de "diversa en
lila!", que van de petiles podres 
i roques a les cal~ades a dcspre
nirncnts més grous nmb movi
rnents de terra que van ta llar 
c ls principals cixos de comuni
cació de Ucida, pcr exemple, la 

DAD ES ICLAUS 

188 
Al l AUS A CATALUNVA 

Els despreniments comptabilitzats 
per Proteccló Ovil a Catalunya del 
general desembre el2019. A Llei
da se'n va comptabilittar 47. 

120 
A LLElDA 

Terrhorl va comptabilitzar a laxar
xa viaria de la Generalitat de Llel
da fins a 120 allau~ de diversa en
tita! i afectació. 

Eíxos viaris 
1 Els principals elxos viarisde co
munkacló entre les comarques 
del pla i el Pirin11u di! Lleida van 
tenir algun tall de drculació cau
sal perla calguda de pedres, des 
de I'N-260 fins a la C-13. C-28,(-
14 i N-230, entre d'altres. 

DANA 
1 La majorla d'allaus que es van 
registrar el 2019 ho van fer a 
partir del temporal DANA a !'oc
tubre, quE! va afectar greument 
les lnfraestructures vl~ries de les 
comarques del pla, 1 també del 
Pirineu. 

C-13 a Llavorsí e l p::~ssnt 27 de 
desernbre, en plena campan ya 
nadalenca. Despl'és de la No
guera (14) i e l Jussii (8), se situn 
al registre de Protecció Civil 
l'Ait Urgcll amb cinc despreni
ments; e l Sobira amb quatre; la 
Scgorra amb tres, igual que a 
les Garrigues; a Aran, Sol sones, 
Urgell i Segria es tonen comp
tabilitzats dos desprcnimcnts a 
cada comarca. 

S'ha de destacar que el gran 
volum d'allaus del2019 a Lleidn 
es va registrar a pnrtir del 22 
d'octubre, durant el temporal 
DANA, que va afectar g reument 
les comarques del pla, cspeci
alment la xarxa secundaria de 
c.~rreleres i accessosals pobles, 
i que no cstan comptabil itzats 
en aqucsts registres. 

Prlmers t reballs per establlltzar e l talús de la C-13 a Llavorsl el mes d'octubre passat. 

La caiguda de pedres i torra 
ha afecta! des dcl2018 ca rrc
teres tant de I'Estat com de la 
Generalitat i carreteros locals. 
S'han produH despreniments a 
l'N-230,l'Eix Pirinenc (N-260), 
la C-13 a Rialp, Talnrn i Cnma
rasa, I'N-240,1a C-12, i la C-28. 
Han causat nombrosos d:mys i 
dos víctimes mortals. 

POLITICA PARTITS 

lceta assegura que la crisi de preus de 
la fruita és una preocupació /ldel país'' 
X.RODRIG UEZ 
1 ALCARRAS 1 El primer secreta ri 
del PSC, Miquel lceta, va visi
tar ah ir Alcal.'ras i va explicar 
que la c risi de la Íruita "no és 
una pt·eocupació d'un sector si
nó d'un territori i un país". Va 
assenya larque "la problemlltica 
delmón agrori requercix una 
coHaboració entre administraci
ons" i va apuntar que el govern 
central és "compromcs" que 
no es retalli la PoUtica Agraria 
Comuna. Iceta va apuntar que 

"sense equilibri territorial no 
donem n tothom les matcixcs 
oporlunitats". Per aixo, va ins
tar a du1· a terme una actuació 
"conjunta, que sigui capa<; de 
revertir el desequilibri, que la 
gent s~piga que poi viure del 
camp". El primer sccrctari Clel 
PSC a Llcido, Osear Ordeig, va 
assegurar que "és necessa ri fer 
un lobby a In UE en defensa del 
sector ngroalimcntnri i d'uns 
preus justos". !cela va reiterar 
el compi'OmÍs amb la taula de 

diiilcg entre c ls govcrns cata la i 
cspanyol i va dir que fnrnn "tot 
el possible perque a rribi a bon 
port" despn~s que l'exdelegat 
de l Govern Enrie Millo (P.P) as
segurés que "esta condemnada 
al fracas". lceta va maní les lar 
que "nmb cl PP hi va haver una 
consulta, un reforcndum il-lcgal 
i una declaro ció u ni latero! d'in
dependencia". En un a lt reordre 
de coses, va destacar la coope
ració entre adrninistracions en 
(a crisi de( COronavit'US. 
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