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Educació 
donara targetes 
moneder per a 
beques menjador 
¡BARCELONA 1 El deparlnment 
d'Educaci6 va anunciar ah ir 
que garanliran les beques 
menjador a través de l'hnbili· 
tació de targetcs moncder. En 
total es repartiran 140.000 
targetes pera alumnes usua
ris del mcnjador i u nes altrcs 
20.000 pera ls menors que es· 
tan en els serveis d'inlerven· 
ció socioeducntivo amb ser· 
vei de menjar. Les targetes es 
comem¡:aran a repao·tiren uns 
dos dies. segons Educació. 

D'altm banda, lnferme· 
res de Catalunya va dema· 
nar ah ir als departamenls 
de Salut i Educació que ha· 
bilitin a u les amb funció de 
guarderies per als fills deis 
professionals de la salut. El 
sindical considera que aques· 
ta mesura facilitaría la con· 
ciliaci6 familiar. 

Un altre mercadillo de 
frultes 1 verdures 
1 LLEtDA 1 L'alcaldc de Llcida, 
Miqucl Pucyo, va di r ahir 
que estudiaran la possibi· 
litat d'inslaura r un mercal 
ambulan! de fruites i veo·du
res fresques tots els dimarts 
mentreduri l'estat d'alarma. 

Renfe permet anul·lar 
bltllets a costzero 
1 MADRID 1 Renfe permetra can
viar pera una n itra data o 
anul·lar gratu'itament, sen· 
se cap cost peral viatger, els 
bitll.ets de tren que s'hagin 
ndquirit pera qualsevol deis 
seus t rens mentre duri l'cstat 
d 'alarma. 

Aturadestoteslesobresi 
tramits administratius 
1 LLEIDA 1 L'ajuntament de Llei· 
da va ordenar ahir la para
lització ionmediatn de lotes 
les obres municipals que 
s'estan duent a te rme a la 
ciulat. També es paren fins 
a nou avís tots els tramits 
administra! ius. 

la plantilla de Correus 
de mana més protecció 
ilLEIDA 1 Els sindicats UGT i 
CCOO van exigir ahira Cor
reus que faciliti mesures de 
protecció contra el coo·onavi
rus als seus empleals. Di ver· 
ses dclcgacions es van mobi· 
litzar pcr demanar mesures. 

El piuquing de la Llotja 
aixeca les barreres 
1 LLEIOA 1 El parquing de la 
Llotja, al costal d'una con· 
su Ita m~dica, va aixecar ah ir 
les seues barreres perque 
els ciutadans puguin utilil
zar aquesta infraestructura 
gratis. 
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Primera menor infectada a Lleida, ja 
sense proves pera símptomes lleus 
Salut va confirmar ahir S casos més i ja són 41 11 Sanitaris en quarantena diuen 
que els obliguen a treballar i el Col·legi d'Infermeria 'recluta' professionals 

REOACCIÓ 
!LLEIDA 1 El departoment de Sa
lut va anunciar ahir cinc nous 
casos positius de Covid-19 a la 
provincia de Lleida, perla qua! 
cosa són 41 els infectats con
firmats. Entre els nous, hi ha la 
primera menor contagiada que 
esta ingressada a I'Arnau, aban
da d'una dona de 75 anys i una 
altra do 91 anys a !'hospita l de 
Tremp, mentre que una dona de 
27 anys es troba al seu dornici
li en vigilancia pels ser veis de 
salut pública i u n home d'uns 
50 anysés a casa seua. Salut va 
dir que tots es traben en cstat 
estable. 

L'ajuntament de Mollerussa 
va a firmar que dos deis 41 ca
sos són del seu municipi i que 
es !roben al seu domicili amb 
pronostic lleu. D'allra banda, 
aqucst diari ha pogut saber que 
les dos persones ingressades a 
Tremp, de 91 i 98 anys, són 
d'una residencia d'Ager, men
tre que l'ajuntament de Bellpuig 
va confirmar el primer casa la 
localitat. Es trncta d'una perso
na en esta! estable que es traba 
aillada al seu domicili i que ha
via torna! de Mallorca. A més, 
el Consclh Gencrou d'Aron tam
bé va confirmar el primer e as 
a la Val d'una persona que es 
t roba a casa seua, pero es des
coneix !'origen de la transmis· 
sió. O'altra banda, el consistori 
de Solsona tarnbé va infoo·mar 
del primer infectnt a In ciutat, 
que esta ingressat a Manresa. 
Menlrestant, el veí d 'Aiins en 
quaranteoa segueix n !'espera 
que se li practiquin les proves 
de d iagnbstic. 

Així mateix, Salul va dir que 
hi ha 216 persones en aí'llament 
domiciliari, de les quals gairebé 
un centenar són professionnls 
sanitaris, tant de l'ntenció hos· 
pitnlaria i de I'Atenci6 Primaria, 
com del SEM. Tot i aixf, perso· 
na l de I'Arnau i del Santa Ma
ria van mostrar el scu malestar 
perqu~ van assegurar que Salut 
els "obliga" a trcncar la quaran
tcon preventiva de quinze dies i 
que si no presenten sfmptomes 
han d'acudir a treballar. "Aixf 
no reduirem els conlagis", van 
manifestar. 

En u n altre ordre de coses, 
metges de I'Arnau van explicar 
que cada vegada arriben més 
casos sospitosos, perlo que en
cara no hi ha saturació. "Hi ha 
una calma tensa", van destacar, 
ment re que personal del Santa 
Maria va dir que hi ha quat re 
persones ingressades pel Co
v id-19, una de les quals és de 
Mequinensa, i que en un deis 
casos la transmissió ha estat en 
el mateix centre pcrquc porta 
ingrcssat m oh abans qloe arribés 
el coronavirus. 

Solldaritat• L'Associaci6 de Paisans Xinesos a Lleida va entregar ah ir a )'hospital Arnau de Vi la no
va 1.0.000 mascares peral personal sanitari. Dissabte va entrcgar·nc 2.000 als Mossos i la Urbana. 
"Volem que els que estan en primera linia lluitant contra el virus estiguin prolegits", van assenyalar. 

MALESTAR 

El personal de I'Arnau denuncia falta de previsió 
• La Junta de Personal de 
)'hospital Arnau de Vilano
va va responsabilitzar ah ir el 
deparlamenl de Salut "de no 
ten ir una previsió acurada so
ben! el que eslava passant en 
al tres pai'sos", respecte a "la 
poca disponibilitat d'cquips de 
protecció indiv1dual, sobretot 
mascares". Va denunciar "el 
continu can vi de protocols n 
seguir", encara que va a fir
mar que els treballadors són 
conscients de la progressió de 
la malaltia, "la informaci6 al 
dia tarnbé suposa un estres 
afegit". A més, va considerar 
que "el parquing de L'hospi· 
tal, gestionat per Continental 

D'alt ra banda, Salut ha de
cidit deixar de fer les proves a 
les persones q ue tenen símp· 
tomes IJcus, a qui es comunica 
que es confin in a l seu domicili, 
i se centrado en els que pateixin 
símptomcs més greus. "Fins ara 
estllvem poioritzant la investiga
ció de casos a lacomunitat,pcrb 
a causa de la situució actual de 
gran prcssió ens centrarem en 
l'atenció a pncients que reque
reixin ingrés bospitalari", va 
assenyalar aqucst cap de setma
na la delegada de Salul, Divina 
Farreny. 

Parking SL, haurin d'apujar 
barreres durant aquest perf
ode, com han fei altrcs insl i
tucions públiques i privndes", 
de forma que va instar "a dei
xar-se de pressions i negocia
cions que comporten pujades 
de tn.-ifes pcr als usuaris i tre
balladors a !'abril , jaque ara 
no c!s el moment". 

P RQUING GRATIS 

Els sanitaris creuen que el 
piuquing de I'Arnau hauria 
de ser gratu'it mentre duri 
aquesta situació 

Aicsa la situació, el CoHegi 
d 'l nfermcres de Lleida va fer 
una cridn "urgent" a tots els 
profcssiona Ls que no treba llcn 
per haver cessat l 'activitat Les 
senes empreses, provinguin de 
ser veis no assistencials o perq u e 
exerceixen a !tres professions, 
perq ue s'incorporin a l'ambit 
assistencial. 

Precisamcnt, el ministeri de 
Sanitat ha suspes les rotacions 
en curs o programades als re
sidc nts (MI R) pcrquc puguin 
prestar serveis on es necessiti 
un esfoo·~ mc!s gran deis pro[es-

Així mateix, va agrair a tots 
els empleats la tasca que es
ta n fent. D'altra banda, des del 
Comite d'Empres:l del Santa 
Maria tambévan denunciarla 
fa ha de material i van criticar 
"la mala organització per part 
de !'empresa GSS [que gesti
ona el centre]" i van assegu
rar que hi ha angoixa entre el 
pcrson::~l "per por d' infect:.r 
familiars". 

Perla seua part, UGT va 
demanar als responsables de 
Sanitat "que el personal sani
tari tingui material per prote
gir-se", mcntre que CCOO va 
crilicar "la precarietat" en el 
transport sanit ari. 

sionals i s'autorilza la contrac
tació de peo·sonal amb grau o 
!licenciatura sanilaria sense titol 
d'espccialista. 

La falta d'organitzaci6 que 
denuncien els sindicats (vegeu el 
dcsglossamenl} també ln consta
ten els ve'ins. Per exemple, una 
dona emba rassada a qu i s'aca
bava la baixa laboral va trucar 
divendrespassal al seu CAPper 
preguntar si hauria d'acudir i li 
vandirque sf. Ahir, mentreera 
a la sala d'espcra li van trucar 
del mateix centre per dir-li que 
no hi anés. 
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Confinat un juljat 
després de donar 
positiu el jutge 
Es tracta d'Instrucció 4, que esta va de guardia 
i els membres de la qual han estat ai'llats 

lmatge de l'ediflci judicial del Canyeret. 

i es In nteoció telefonicn o per 
correu clcctronic de les 8.00 a 
les 15.00 hores. 

Noves directrius 
D'altra banda, el mioistcri de 

Justicia va dictar ah ir noves di
rcctrius pcr a l complimcnt dcls 
serveis essencials en jutjnts i 
tribunals durant la vigencia de 
l'estal d'alarma i va establir la 
rotació diaria deis funciona
I'Ís que han de prestar aquests 
serveis mínims, aixl com l'au
torització porque els que han 

1 TiiRREGAI Tllrrcga va celebrar 
ah ir el seu meren! només amb 
les parndes d'alimentaci6. Els 
estands van mnntenir la d istan
cia de seguretnt coma preven ció 
pel corono virus. Les vendes es 
van mantenir malgratla pluja i 

estnt exclosos per descnvolu
par aquestes funcions puguin 
fer teletreball. 

Al seu torn, el presiden! del 
Consell General del Poder Ju
dicial (CGPJ) i del Tribunal Su
prem, Carlos Lesmes, va dema
nar als prop de 5.500 jutges i 
magistrnts de I'Estat espanyol 
que facin un "esfon; addicional" 
per poder manten ir el funcio
namcnt de tribunals. El CGPJ 
va acordar ah ir deixar sen se 
efecte els permisos de jutges i 
magistrats. 

que hi bavia mcnys públic, por
que es va comprar més de ]'habi
tual. Vol a recordar que a Lleida 
i a Bolaguer cls mercats també 
von comptar amb les parades 
d'alimentació, informa SegTe 
Tarrega. 

La bugaderia del Grup Alba 
treballa a preu fet a Tarrega 
Perdonar resposta al creixent volum de roba que reben des dels 
hospitals 11 Preve u en augmentar la p1a ntiHa del servei 

SEGRE TARREGA 
1 TARREGI\ 1 El servei de bugaderia 
del centre especial de tJ·eba ll 
(CET) del Grup Alba de Tar
rega trcba lla aqucsts di es a 
pie rendiment ¡::er poder donar 
rcspostn als seus cüents, entre 
els quals es trobcn I'Hospitol 
Arnau de Vi la nova de Lleida, 
!'Hospital Santa Maria també 
de Lleido, !'Hospital Comar
cal del Pnlla rs, centres d'atcn
ció primaria (CAP) i diferents 
residencies de les comarques 

de Lleida. Des del Grup Alba 
van explicar ah ir que "haurem 
d'incrementar la plantilla del 
scrvci de bugaderia del CET 
per poder rentar la roba que 
ens arriba i que ha augmen
tot considcrablement, en es
pecio! de !'Hospital A rnou de 
Vilanova." 

"Segurament, persones d'al
tres servcis que han ton cal 
s'incorporaran a la bugaderia 
i no descartem noves contrac
tacions, encara que intentorem 

cobrir-ho amb usuaris i pro
fcssionalsdel Grup Alba", van 
assegurar des d'aquest centre 
especial de treball de In capital 
de I'Urgell. Amb tot , des del 
Grup Alba també van asse
gurar que "dedicarem tots els 
nostres esfor~os per fer el que 
calgui". 

Amb referencia a 1 protocol 
que scgueixcn a la bugaderia, 
van explicar que tots els tre
balladors estan protegits amb 
mascara i guants. 

Queixes per falta de personal 
en una residencia de Balafia 
Famil:iars diuen que la pandemia agreuja la situació al centre 
L.G. 
¡LtEIDA 1 Una trentena de famí
lics d 'usuaris de la residencia 
degent gran Balafia 1 han pre
sento! una quci Ka davant de la 
Gencralitat por protestar per 
la falta de personal i les males 
condicions que asseguren que 
viuen els seus familiars alcen
tre. Una situació, assenyalen, 
que v iuen des de fa més de dos 
onysi que s'ha "ist ngreujndo a 
causa do 1 'ahtnna generada pcr 
la pand~mia de coronavirus. 
Una deles familiars ha explica! 
a aqucsl diari que han intenta\ 
posar·sc en contacte ambla di
rectora del centre en di verses 
ocasioos pero que no han vist 
solucionados les cari:ncics que 
han anal denuncian! en els ú 1-
timsmesos. 

Scgons denuncien, ols caps 
desetmana hi ha moments en 
que els usuaris no compten 

amb l'(lssistencia d'una inler
mern i que aixo, nsscnyalen, 
"augmcnta la carrcga de tre
ball de les auxilia rs''. A més, 
destaquen que ambles rcstric
cions aprovadcs pcr la Genera· 
litat per poder protegir els col-

e LES CLAUS =¡ 
Sense visites 
1 Molts usuaris no poden rebre 
visites de familiars a causa de 
les restrlcclons, que, denunci
en, no ajuda a suplir la falta de 
personal per atendre'ls. 

Demanen soludon.s ja 
1 Han presentat una queixa 
davant de la di receló del cen
tre 1 davant de la Generalltat 
després de més de dos anys, 
segons denuncien. 

lectius de risc, molts familiars 
no poden entrar a la residencia 
i "suplir aquesta fa lta de per
sonal" per atendre els usua ris. 
Així mateix, denuncien que els 
famí linrs "cstan espantots i no 
saben gaire bé el que passa" 
amb la restricci6 de les visites, 
que només es mantenen en els 
casos més ncccssaris, com en 
usuaris en una situaci6 de salut 
més delicado. A la qucixa, les 
farnllics diucn que consideren 
que les carencies, que també 
amplíen a nitres a m bits com el 
catering o In bugnderia, "s6n 
una falta molt grcu" en aquesta 
situació de pandemia i assenya
len que "no podem permetre 
que cls nostrcs fa miliars cst i
guin en aquests moments en 
mans" de la direcció del centre, 
pcr la qua! cosa ex:igcixcn a la 
Generalitat solucions de forma 
immedinta. 
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MEDI AMBIENT FIGURES DE PROTECCIÓ 

Amplien la protecdó del cel nodum en 
sis municipis de la Noguera i el Jussa 
Per limitar la contaminadó lluminosa a l'area d'influencia de l'Observatori Astronomic del Montsec 11 

Maxima protecció pera uns altres cinc municipis de l'entorn del Pare Nacional d'Aigüestortes 
E. FARNELL 
1 LLEIDA 1 El deparlament de Terri
tori i Sostenibilitat de la Gene· 
ralitat ha ampliat !'arca de pro· 
tccció contra la contaminació 
!luminosa a l'ilrea d 'i nrluencia 
de I'Observatori Ast ronomic del 
Montsec (OAM), a Sanl Esteve 
de la Sarga. Aquesta ampliaci6 
prcveu Jimjtar la contaminació 
!luminosa i preservar la foscor 
del ccl noclurn als municipis de 
Tremp, Cas telló de Farfanya, 
Cubells, Montgai , la Sentiu de 
Sió i Ti u rana, on l'enllumenat 
estaril subjecte a restJ·iccions 
quant a potencia, horari i ori
entació cap al ce l. 

Aquests municipis de les co· 
marques del Juss/1 i In Noguera 
s'afegirnn als setze on ja es van 
establiJ·mesuressimilars fa més 
de sis anys, en el marc del pro
cés pcr obtcnir la dcclaració de 
destinaci6 turística Starlight. 

LESCLAUS 

Munidpis pera l'ampliació 
1 Els munlcipls de Tremp, Cas
telló de Farfanya, Cubells, 
Montgai, la Sentlu de Sió i Tlu· 
rana adquireixen el compro· 
mis d'adoptar, en quatre anys, 
un model d'enllumenat ex te· 
rior so5tenible des del punt 
de vista económlc, energétic 1 
ambiental. 

Pare Nacional d'Aigüestortes 
1 El decret de Territori amplia la 
zona de mhima protecció a la 
zona periférica del Pare Nacio· 
nal d'Aigüestortes 1 Estany de 
Sant Maurlcl. S'apllcar~ a Sort, 
Espot, Gulngueta, la Torre de 
Capdella lla Vall de Bol. 

Oestinadó Starllght 

El decret, que va ser publica! 
oh ir al Diari Oficial de In Gene
ralitnt (DOGC), estnbleix com 
a punt de referlmcia l'observa
tori del Montsec i estén l'lirea 
de protecció nl seu voltant deis 
1.565 quilometres quadrats 
actuals fins a un total 2.012 
quilometres. 

VIsta nocturna del C~>ntre d 'Observacl6 dei' Unlvers (COU) a Ager. 

1 El Montsec va aconsegUJr el 
2013 el segell Destlnacló Star
llght al tenlr unes condlclons 
optlmes pera l'observació del 
cel nocturn. La fundacló Star
llght va lncloure 24 munlclpls 
de la Noguera (18) i el JussA (6). 

ParaJ.lclnmcnt, el DOGC va 
publicar també ahir el decret 
pcr ampliar la zona de milxima 
protecció davant la contami
oació l1~1 minosa, amb cinc mu· 
nicipis a la zona perilerica del 
Pare Nacional d'Aigücstortes i 
Estany de Sant Maurici. 

Les localitats que entren a 
formar part del nivell més a lt 
de protccció són Sort, Espot i la 

METEOROLOGIA NEVADES 

AJUTS 

Convocatoria d'ajuts de 
350.000 euros aquest 2020 
pera projectes sostenibles, 
eficients i d'estalvi 

Guingueta d'Aneu al Sobirli,la 
Torre de Capdella al Jussñ i la 
Vall de Boí a !'Alta Ribagor~a. 
Territori preveu en els propers 
dies obrir una convocatoria de 
subvcncions de 350.000 euros 

El temporal deixa fins a 
40 cm de neu al Pirineu 
X.R. 
1 LLEIOA 1 El temporal de ncu i pluja 
va deixar ah ir 44 centfmetres de 
neu a Boí, 31 a Espot i 30 a la 
Val d'Arnn. Mcntrcslnnl, al port 
de la Bonaigua {C-28) era neces
sa ri 1 \ís de cadenes després que 
caiguessin uns 20 centímetres 
de ncu. Les pluges també van 
deixar registres de gairebé 90 
litres per metre quadrat n Boí, 
83 a Espot i 69 al Ponl de Sucrt, 
segons les dades del Meteocat. 
Aquest temporal també va dei-

xar fortes ratxes de vent , que 
en el cas del Montsec d'Ares i 
de Certascan van arribar a su
perar els setanta quilometms 
per born. 

La Generalitat va informar 
que duranttotl'episodi de ne
vades i precipitncions es poden 
arribar a acumular més de 100 
litres per metre quadrat al Pi
rineu i Prepirineu. També es 
prcveuen acumulacions de més 
de 20 litres per melre qundral a 
Catalunya. 

pcr mi llorar l'enllumenat públic 
deis sis municipis de la Noguera 
i Juss~. 

Des del 2006 aquesta linio 
d 'ajuts ha suposat una inversió 
de 632.000 euros en lotes dos 
comarques, deis quals 259.049 
eurosban estat per als municipis 
inclosos a les zones de maxima 
protecció. 

Amb aquestes nctuacions 
d'adcquació es preveu la reduc
ci6 de la mitjana de la potencia 
elcctrica de les instaJ.Iacions 
dcl60%, un estnlvidel consum 

POL(TICA PARTITS 

d'energia del64% i una reducció 
de gasos a mb efecte d'hiverna
cle equivalent n 157 tones de 
C02 a l'any. 

El Montsec ha estat rcconegut 
com un espai amb excepcionals 
condicions d 'observació astro
nomica, perles condicions me
teorologiques i la baixa conta
minació lluminosa. El mar~ del 
2013 el Montsec va aconseguir 
el segell Dcstinació Stadight 
al ten ir unes condicions opti
mcs pera l 'observació del cel 
nocturn. 

Subvencions 
1 Nova convocatoria d'ajuts 
de 350.000 euros per millorar 
l'enllumenat exterior d'aquem 
sls munlclpis. O es del 2006la 
Generalitat ha lnvertit a la No· 
guera 1 Juss/1 632.000 euros a 
mlllorar l'enllumenat públlc. 
D'aquests, 259.000 euros han 
estat per als municipis partici
pants en el pro¡ecte de protec
cló del Montsec. 

LOposició de Cervera obre la porta a la 
moció de censura després del coronavirus 
SEGRE TARREGA 

1 CERVERAI L'oposició de Ccrve· 
rn obre la portan una moció 
de censura, encara que a joma 
qunlsevol decisió íins al fina l 
de la crisi del coronavirus. Des
prés que els dos edils de Solu
cions i Futur (SiP) deix.cssin el 
govem pcr "discrepancies en la 
manera de trebo llar" del'alcal
de, Rarnon Augé (JxCat), el seu 
govcrn nmb el PSC s'ba quedat 
en mi noria ambS edils davant 
dels8 d'ERC, CUPiSiF. El por-

taveu d'ERC, Jonn Snntacana, 
va destacar que "bem d'cstar 
units per afrontar l 'emerg~n
cia sanitnt·ia del coronavirus" 
encara que lambé va afirmar 
que "no descartcm" una moci6 
de censura. 

Tampoc ho descarta la por
toveu de la CUP, Mireia Bran
don, que va apuntar que "sem
pre hen1 estot pnrtidaris d'un 
can v i de govern". El portaveu 
de SiP, Joan Prat, va dir que, 
"si e l govern no aconsegucix 

una nova majorin, donarem 
suporta lo for~n més votada 
[que va ser ERC), i en cas que 
Esquerra decideixi presentar 
una moció de censura contra 
el govern municipal, no hi vo
tarem en contra". Perla seua 
port, Augé va tornar a lamen
tar la sortido del govern deis 
edils de SiP i va afirmar que 
"els deixem In porta oberta o 
recupernr les responsabililats 
que tenien assignades al carti· 
pas municipal". 

rcolomina
Resaltado
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