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va ser detectat divendres passat i hi hauria almenys set malalts que han donat positiu

Brot de coronavirus a l’àrea
geriàtrica del Santa Maria
Nou rècord || Quaranta positius més,
amb casos a la Fuliola, Valls d’Àneu
i el Pont, i hotel hospital a Tremp

Urgències, al màxim || Aquesta unitat Menors de 50 || Vint-i-un contagiats
d’entre 20 i 40 anys i 22 d’entre 40 i 50,
voreja el col·lapse i hi ha 14 malalts
a l’UCI, gairebé la meitat de les places alguns dels quals en estat greu

Es doblen en un dia
els acomiadaments
temporals, 5.591

Personal del Santa Maria
elabora les seues pròpies
bates de protecció.

Les empreses de
la província ja han
presentat un total de 975 expedients temporals de regulació
d’ocupació, que faran que
aquests 5.591 treballadors
passin a engrossir les llistes
de l’atur. A Catalunya, els
afectats superen els 200.000.

Més de 90 sancions dels
Mossos per infringir
l’estat d’alarma
La policia catalana
va imposar només
divendres un total
de 91 multes a les
comarques de Lleida a persones que s’havien desplaçat
de forma injustificada i a propietaris d’establiments que
havien obert quan no poden
fer-ho.

Veïns solidaris han
confeccionat i donat
centenars de màscares
L’allau de voluntaris que estan confeccionant màscares a casa per
donar-les a centres
sanitaris, residències i empreses va en augment. Hi ha
grups en diversos municipis
que ja han entregat centenars d’unitats.

La pandèmia del coronavirus
es continua expandint de forma
imparable a Lleida, Catalunya i
Espanya i les xifres d’infectats
superen cada dia el seu màxim
anterior. A Lleida, els contagiats

fins a primera hora de la tarda
d’ahir eren 149 i, encara que no
hi va haver més morts –fins ara
són 3–, a Catalunya el nombre
de finats ha assolit els 191 i en
el conjunt d’Espanya s’atansa als

1.400. Molts dels nous casos són
greus, cosa que ha provocat que
les UCI de diversos hospitals
estiguin col·lapsades. En els de
Lleida ja estan ocupats gairebé
la meitat dels llits de cures in-

tensives i la unitat d’Urgències
de l’Arnau de Vilanova està plena. Entre els infectats abunden
els menors de 50 anys, que són
més de quaranta a Lleida, alguns de greus.
és notícia ❘ 3-17 ❘ guia ❘ 41
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Urgències, ple a vessar

Nou dia rècord de positius, amb quaranta més, i els confirmats són ja 149 || Hi ha 43 casos de
menors de 50 anys i augmenten els ingressats a l’UCI, que omplen més d’un terç dels seus llits
redacció

❘ lleida ❘ La pandèmia del coronavirus es fa notar cada dia més
a Lleida i, segons va confirmar
Salut, ahir el servei d’Urgències
de l’hospital Arnau de Vilanova
estava ple amb casos sospitosos
i cada vegada més greus. A més,
la província va tornar a registrar una nova jornada rècord
de casos positius confirmats,
amb 40 més, per la qual cosa
els infectats pel Covid-19 fins a
primera hora de la tarda d’ahir
eren 149.
De la mateixa manera, van
augmentant els malalts hospitalitzats i si divendres eren 65,
ahir eren 79, dels quals 14 es
troben a l’UCI, cinc més. Entre
l’Arnau i el Santa Maria hi ha
quaranta habitacions de cures
intensives, per la qual cosa un
terç ja estan ocupades només
per casos de Covid-19. Tot i així, els professionals assenyalen que la falta de llits d’UCI
pot pal·liar-se en part adaptant
quiròfans i altres espais. Tanmateix, el problema és la falta de
respiradors, com està succeint
en hospitals col·lapsats de l’Estat
espanyol.
De les 79 persones que estan
ingressades, un total de 42 estan a l’Arnau –n’hi ha 29 d’estables en planta i 13 a l’UCI–;
unes altres 20 són al Santa Maria –19 d’estables en planta i un
a l’UCI–; vuit estan estables a
l’hospital Comarcal del Pallars
de Tremp; tres d’estables a l’Espitau Val d’Aran i unes altres sis
en centres privats.

@jor

els detalls

La Urbana
cancel·la una festa
als Magraners
n L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va informar
ahir a la nit que la Guàrdia Urbana havia posat
fi a una festa multitudinària en un domicili del
carrer Escultor Gualter,
als Magraners, amb participants procedents de
diversos habitatges de la
zona. En un tuit, va dir
que “la Guàrdia Urbana
està realitzant les gestions corresponents” i que
les sancions seran “les que
fixa la llei”. Després del
succés, va manifestar que
“no permetrem que ens
poseu en perill”.
D’altra banda, el Col·legi d’Infermeres de Lleida
demana la donació d’excedents de material sanitari
als centres on es cuida els
col·lectius especialment
vulnerables.
Dels nous casos, l’ajuntament
de Tàrrega va confirmar tres
positius més al municipi, per la
qual cosa són cinc els contagiats a la capital de l’Urgell. A les
Valls d’Àneu hi ha dos casos, un
d’ingressat a Tremp, mentre que

Personal del CAP de Prat de la Riba va penjar una pancarta on insta a quedar-se a casa.

al Pont de Suert hi ha un encomanat aïllat al seu domicili; a
la Fuliola també hi ha un positiu ingressat a l’Arnau; un altre
positiu de la residència Comtes
d’Urgell de Balaguer i un altre
a la Pobla de Segur.

El departament va fer una crida a la població que es descarregui l’aplicació per a mòbil sobre
el coronavirus, ja que així Salut
té coneixement de la ubicació de
les persones amb símptomes.
Fins ahir, mig milió de catalans

havien introduït les seues dades
mèdiques.

Menors de 50
Un altre aspecte que preocupa en l’afectació del virus entre
persones grans al pla de Lleida

Mercadillo de fruites i
verdures amb protecció
i l’Eix Comercial, buit
❘ lleida ❘ Malgrat l’estat d’alarma
pel coronavirus, el mercadillo
de fruites i verdures de Barris
Nord de cada dissabte va funcionar ahir seguint unes mesures
de protecció, ja que fins el moment els mercats d’alimentació
estan autoritzats a vendre els
seus productes. Per contra, l’Eix
Comercial estava completament
desert, una imatge absolutament insòlita sent un dissabte
a la tarda.
Respecte al mercadillo, com
el que també se celebra dijous
a Camp d’Esports, les parades
estan més separades entre si i,
igual com la setmana passada,
fora del cobert on sempre s’instal·len, ja que d’aquesta manera
no es produeixen aglomeracions. A més, cal seguir una sèrie
de mesures de protecció, com
que les persones que manipu-

lin els aliments han d’utilitzar
guants i, si no en tenen, han
d’usar gels hidroalcohòlics; els
clients han de respectar una
distància de dos metres entre
si i no poden tocar els productes; establir una única cua i una
vegada finalitzada l’activitat
s’han de deixar els residus als
contenidors.
D’altra banda, els supermercats Plusfresc van tancar ahir a
les 15.00 hores i així ho faran
els dissabtes mentre duri la crisi; alguns BonÀrea de la ciutat
de Lleida tanquen a les 20.00 i
no obren els diumenges i, per
exemple, a Tremp, el seu horari és de 9.00 a 15.00 de dilluns
a dissabte. A més, igual que el
Plusfresc, Mercadona instal·larà
a partir de demà mampares a
les caixes i serà obligatori l’ús
de guants.

Imatge insòlita de l’Eix Comercial un dissabte a la tarda completament buit.

rdi_martinfito
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és que hi ha 43 casos d’entre 20
i 50 anys. A més, n’hi ha disset
d’entre 50 i 60 anys. Alguns es
troben a l’UCI i no patien cap
altre tipus de patologies prèvies.
En aquest sentit, la consellera de
Salut, Alba Vergés, va destacar
ahir que a Catalunya hi ha molts
joves en estat greu.

Crida a les capitals
Tot i que encara no hi ha un
col·lapse als hospitals lleidatans
–de fet encara no s’han derivat
pacients a les clíniques privades–, Salut continua avaluant
els equipaments que podrien
acollir malalts i ha fet una crida
a les capitals de comarca perquè
facilitin les places hoteleres que
tenen disponibles.
Les dos clíniques privades de
Lleida ciutat han posat a disposició de Salut més de 30 llits i es-

places hoteleres

Salut ha demanat a les
capitals de comarca que
informin sobre les places
hoteleres disponibles
tà previst derivar tant pacients
amb coronavirus no greus com
amb altres patologies.
Respecte a la disponibilitat del centre Plançó, la Finca
Prats i altres equipaments, no
està previst el trasllat de malalts, de moment, ja que Salut els
manté com a opcions de reserva.
També s’ha posat a disposició
del departament la Federació
d’Hostaleria.
A més, l’Hospital de Tremp
traslladarà avui una dotzena
de pacients en règim sociosanitari o de llarga durada a l’Hotel
Alegret per allunyar-los de possibles contagis i alliberar llits davant de la previsió que puguin
necessitar-se per la pandèmia
(vegeu la pàgina 10).

és notícia
conseqüències a lleida

Dentistes, fisioterapeutes i
podòlegs tanquen consultes
Malgrat que l’Estat espanyol no ha ordenat que ho facin de moment
|| Tan sols atenen casos d’urgència i donen cites per telèfon
ilerdent

s.e.

❘ lleida ❘ Dentistes, podòlegs i fisioterapeutes són professionals
de l’àmbit sanitari que també
s’han vist directament afectats
pel coronavirus, malgrat que
l’Estat no n’ha ordenat el tancament de moment.
No obstant, mantenen majoritàriament tancats els seus
centres per evitar la propagació del coronavirus i només
atenen casos d’urgències, que
generalment concerten abans
per telèfon.
En canvi, han anul·lat les cites
programades, de manera que els
tractaments no urgents queden
interromputs fins que la situació
millori.
El president del Col·leg i
d’Odontòlegs de Lleida, Joan
Carrera, va dir que, fins ara, no
han rebut una ordre directa de
tancament per part de l’Estat
perquè els considera un servei
de proveïdors de salut, però va
remarcar que des de l’ens col·legial i el consell estatal recomanen no obrir “perquè treballem
molt a prop de la boca i és un
focus de transmissió”.
Va explicar que només atenen
urgències, com hemorràgies o
dolor intens, però no qüestions
com la ruptura d’un pont o d’un
bràquet de l’ortodòncia.
A més a més, va assegurar
que el material de seguretat
com mascaretes “està requisat
i no el podem comprar”, per
la qual cosa es queden “sense

Donació de material al Col·legi d’Infermers de Lleida.

donació

Alguns odontòlegs han
donat els seus propis
guants i màscares a
centres sanitaris
barrera de protecció”. Davant
d’aquesta situació extrema, alguns odontòlegs han donat els
seus propis guants i màscares a
centres sanitaris.

Altres especialitats
Respecte als podòlegs, el
Consell General de Col·legis
Oficials afirma que els centres
poden seguir oberts per tractar

urgències, com infeccions o fort
dolor i prèvia consulta telefònica, per no col·lapsar la sanitat
pública.
Així mateix, la derivació de
pacients diabètics a podòlegs
privats per part dels Centres
d’Assistència Primària (CAP)
ha quedat interrompuda fins a
nova ordre, tal com va poder
comprovar aquest diari.
Quant als fisioterapeutes,
destaquen que tampoc han rebut instruccions de tancament
per part del Govern de l’Estat i
alguns centres es van mantenir
oberts al principi, però en els últims dies també han anul·lat les
cites programades i han tancat
de forma general.
magdalena altisent

maite monné

Diversos clients comprant en una parada del mercadillo d’ahir al Barris Nord.
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Educació activa
l’ensenyament
‘online’ al tancar
els centres
❘ lleida ❘ La conselleria d’Educació de la Generalitat ha
activat ahir el pla d’acció
Centres educatius en línia
per garantir l’aprenentatge
online dels alumnes i acompanyar els professors en l’ús
de les tecnologies arran del
tancament de les escoles
pel coronavirus, segons el
departament.
L’objectiu és proporcionar als docents els recursos
i les eines digitals que permetin donar continuïtat a
l’aprenentatge equitatiu i de
qualitat, facilitant així que
els centres puguin fer les activitats i orientacions que la
conselleria ha posat a disposició del professorat aquesta
setmana.
El projecte impulsa l’aprenentatge online, fa el seguiment del progrés dels estudiants i fomenta el treball
col·laboratiu i que es puguin
realitzar videoconferències.

Un cartell d’ànim.

Missatge
d’ànim per als
operaris de
la neteja
❘ Lleida ❘ Els treballadors del
servei de neteja i recollida
d’escombraries continuen
prestant puntualment el seu
servei al ser un dels que estan declarats com a essencials durant l’estat d’alarma.
A Lleida ciutat, aquesta
setmana els operaris d’Ilnet,
l’empresa concessionària del
servei, es van trobar l’agradable sorpresa d’un cartell
amb un missatge d’ànim
pagat al contenidor, agraint
el seu treball, així com el
dels metges i el personal
d’infermeria.
En aquest sentit, els responsables de la recollida d’escombraries han adoptat mesures per evitar en la mesura
possible que els empleats hagin de manipular contenidors
i perquè els que van a cada
camió guardin les distàncies
entre si.
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L’hospital de Tremp trasllada a un
hotel pacients de llarga durada

Una dotzena d’usuaris, per mirar de reduir riscos de contagi i alliberar llits ||
També prepara l’alberg i l’Acadèmia de Talarn ofereix les seues instal·lacions
redacció

❘ tremp ❘ L’Hospital de Tremp
traslladarà avui una dotzena
de pacients en règim sociosanitari o de llarga durada l’Hotel Alegret, situat a la mateixa
capital del Pallars Jussà, per
allunyar-los de possibles contagis i alliberar llits davant de
la previsió que puguin necessitar-se per la pandèmia. La brigada municipal va col·laborar
ahir a la tarda en els treballs de
trasllat de material de l’Hospital
Comarcal a l’hotel i avui està
previst el trasllat dels usuaris.
Amb aquesta operació així com
amb l’avenç d’algunes altes d’altres pacients en els últims dies
es preveu tenir disponibles fins
a vint llits, cosa que represen-

ta doblar la capacitat d’acollida
de possibles malalts per coronavirus que tenia fins avui el
centre hospitalari. Després de
l’anunci del trasllat dels pacients
es va fer una crida també als
veïns perquè proporcionessin
elements de seguretat com baranes per als llits. L’hotel Alegret
es converteix així en el primer
de Lleida a donar servei sanitari
per la crisi del coronavirus. A la
capital del Jussà estaran preparats per si és necessari l’alberg
municipal, amb noranta places,
i l’Acadèmia General Bàsica de
Suboficials de Talarn. L’alcaldessa, Pilar Cases, va abordar
aquesta possibilitat a començaments de setmana amb responsables de l’AGBS.

❘ la Seu d’Urgell ❘ La Seu d’Urgell ha aprovat la suspensió
de llicències d’ocupació de
la via pública, ha suspès el
pagament de la zona blava a
la capital, amplia els terminis
de pagament de rebuts municipals i no cobrarà les quotes dels serveis municipals
de col·legis i guarderies. Així
mateix, ha reforçat el banc
d’aliments per garantir el
subministrament d’aliments
i estudia mesures de suport
per al pagament del lloguer
de locals que han de tancar i
de famílies vulnerables.
L’hotel Alegret, al qual avui seran traslladats una dotzena d’usuaris de l’hospital de Tremp.

D’altra banda, el Conselh
d’Aran va confirmar uns altres
tres casos positius que se sumen
als quatre contagis aquesta setmana a la vall. El síndic, Paco
Boya, va confirmar que dels
set casos, dos estan ingressats
a l’Espitau de Vielha, un altre
a l’Arnau de Vilanova i la resta romanen confinats als seus
domicilis i són estables i sense
símptomes greus. Va afegir que
des de l’àrea de Serveis Socials
es va trucar a les famílies dels
usuaris de la residència geriàtrica Sant Antoni per demanar-los
que traslladessin els grans que
poguessin als seus habitatges
per seguretat. “Les residències
són zones amb molt risc i hem
de prendre totes les mesures. Si

Trasllat a Aran

Usuaris de la residència
d’ancians de Vielha són
traslladats amb les seues
famílies per evitar contagis
poden tenir-los a casa, millor.”
Les famílies tenen l’opció de
deixar la seua gent gran al centre. Ahir alguns dels residents
ja van ser traslladats amb les
seues famílies. El Conselh va
habilitar divendres un hospital de campanya al costat de la
zona d’urgències de l’Espitau.
Ahir també es va conèixer un
altre positiu a la Ribagorça. Es
tracta d’una persona de fora de

Balaguer inicia
la desinfecció
d’espais públics

ajuntament de Balaguer

e. f.

❘ Lleida ❘ Balaguer va iniciar ahir
els tractaments amb viricida per
desinfectar alguns espais de la
ciutat com a mesura per evitar
la propagació del coronavirus.
Es porten a terme en zones complexes i amb més trànsit de gent,
com elements del mobiliari urbà
o zones properes a equipaments
públics d’alta concurrència.
D’altra banda, també a Torres
de Segre la brigada municipal
du a terme tasques de neteja
i desinfecció a la via pública i
equipaments.

❘ Àger ❘ Veïns voluntaris d’Àger
s’estan organitzant per col·
laborar amb la residència
geriàtrica de la població on
s’han registrat fins a catorze contagis en ancians i dos
treballadors del centre. Els
restauradors de la població
porten el menjar a la residència cada dia perquè els
cuiners estan de baixa (un
amb símptomes de Covid-19).
Així mateix, altres voluntaris
van al centre a netejar i per a
les tasques de manteniment
diàries que requereix aquest
equipament públic.

La Seu d’Urgell adopta
mesures fiscals

capacitat

Amb aquesta operació
i les altes dels últims dies
el centre dobla capacitat
per atendre contagis

Voluntaris atenen els
residents d’Àger

Personal de la brigada de Balaguer netejant carrers.

la comarca que està confinada
al seu domicili des de fa dotze
dies, que alhora és la seua segona residència al Pont de Suert.
A les Valls d’Àneu es van registrar els dos primers casos de
contagi, un dels quals del sector
sanitari, a Espot i la Guingueta.
A més, quatre persones estan
pendents dels resultats de les
analítiques. Tots són als seus
domicilis, tret d’un, que està
hospitalitzat a Tremp.
Salut va confirmar tres nous
casos a Tàrrega i ja són cinc els
afectats, que es troben aïllats
als seus domicilis. La Fuliola
també va registrar un contagi.
Tots aquests casos formen part
dels positius detectats per Salut
(vegeu la pàgina 4).

Almacelles substitueix
contenidors de brossa
❘ Almacelles ❘ L’ajuntament
d’Almacelles substituirà a
partir de dilluns alguns dels
contenidors d’escombraries
actuals per altres que permeten obrir-los amb els peus
sense tocar la tapa del dipòsit
i evitar contagis.

Oracions via Facebook
amb el rector de Torà
❘ Torà ❘ El rector de Torà i
membre del Fòrum Ondara,
Fermí Manteca, va escollir
ahir la xarxa social de Facebook per poder fer una oració
comunitària. La seua pregària va assolir un centenar de
visitants a través de la xarxa
social.

La Diputació impulsa el
teletreball a la plantilla
❘ Lleida ❘ L’àrea de Noves Tecnologies de la Diputació ha
implantat un sistema de teletreball en dos fases per a la
plantilla de l’ens provincial.
S’ha garantit l’accés remot a
tots els terminals dels treballadors perquè puguin seguir
amb les seues tasques.
Aquest sistema ja està operatiu i s’ha obert un canal per
resoldre les incidències que
puguin sorgir. Així mateix, ha
començat a desplegar una segona mesura de teletreball que
passa per dotar l’ens d’un pro-

grama col·laboratiu en temps
real que pugui ser administrat
i gestionat a través del web i
que permet agilitzar tots els
processos administratius sense
necessitat presencial.
D’aquesta forma, l’àrea de
noves tecnologies està preparada per treballar al vuitanta
per cent a distància.
Una vegada implantat tot
l’accés remot a ple rendiment
a la Diputació es posarà a disposició dels municipis aquest
know-how per facilitar les opcions de teletreball.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

medi ambient dejeccions ramaderes

Castell de Mur al·lega contra
la zona vulnerable del Jussà

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

comarques
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

Serveis equipaments
ajuntament d’Esterri d’Àneu

L’ajuntament argumenta que hi va haver un error en el mostreig
segre

E. Farnell

❘ Castell de Mur ❘ L’ajuntament
de Castell de Mur ha aprovat
aquesta setmana en un ple
extraordinari les al·legacions
contra l’ordre de la Generalitat
d’ampliar les zones vulnerables per nitrats, que afecta el
municipi i comportaria restriccions a la construcció i ampliació de granges i limitaria l’ús
de purins com a fertilitzants.
La nova ordre del departament
de Territori planteja incorporar set municipis més de Lleida i eleva la xifra a 131, entre
aquests Castell de Mur.
L’alcalde i president del
consell, Josep Maria Mulloll,
va explicar que els “mostrejos que va dur a terme l’ACA
el febrer del 2018 no són els
adequats” i per això van aprovar en el ple que es deixi sense
efecte la declaració del municipi com a zona vulnerable a
causa d’un possible error en el
mostreig que va fer augmentar
la concentració de nitrats. Va
explicar que el punt de mostra
no pot ser representatiu per
la ubicació, al trobar-se a 24
metres lineals de llac de Terradets, on es recull l’aigua del riu
Noguera Pallaresa i de molts
dels regadius de la Conca de
Tremp.
“Exigim una nova ubicació
del punt de seguiment dels
aqüífers de la conca de Tremp,
que sigui més representatiu del
nostre municipi”, va dir. En
aquest sentit, va explicar que
de les tretze mostres recollides
per l’ACA al municipi des del
2000 al 2018, la concentració
mitjana de nitrats a l’aigua va
ser de 49,1 mil·ligrams per li-

Imatge del col·legi públic d’Esterri d’Àneu.

Plaques solars per al
col·legi d’Esterri d’Àneu
Imatge d’arxiu d’una cisterna aplicant purins.

terminis

La Generalitat ha allargat
els terminis d’informació
de projectes exposats al
públic com aquesta ordre
tre, i la del febrer del 2018 va
ser de 20,5 mil·ligrams per litre, “molt per sota del màxim”,
va dir.
Mulloll va explicar que el
municipi de Castell de Mur
té una cabanya de 2.169 animals en quatre tipus d’explotacions ramaderes, dels quals
els 1.640 són porcs; 281, boví; 220, ovelles, i 28, cabres,
en una superfície agrícola de
1.877 hectàrees, el 30% de la
superfície total.

El 63% de les hectàrees són
agrícoles i de pastures permanents i el 37% són terres de
cultiu (587 hectàrees d’herbacis, 78 de fruiters, 43 d’oliveres
i dos de vinya).
El projecte d’ordre ha iniciat
el període d’exposició pública i
els alcaldes dels nous municipis
afectats de Lleida també estudien presentar-hi al·legacions
en contra, igual que els sindicats agraris, que van expressar
objeccions i van defensar els
esforços del sector ramader en
matèria de sostenibilitat.
La Comissió Europea va
qüestionar que no s’incorporessin més localitats com les finalment incloses, al considerar
que les anàlisis de contaminació de les aigües aconsellaven
fer-ho.
segre

Medi ambient

Dia mundial
dels boscos amb
espais tancats
❘ La Vall de Boí ❘ El dia mundial dels boscos es va celebrar
ahir sense turistes ni senderistes per la pandèmia del coronavirus, que ha provocat el
tancament de tots els espais
naturals i parcs, així com les
rutes. A la Vall de Boí, també
es van tancar tots els accessos
a les masses forestals del municipi i l’entrada del Parc Nacional d’Aigüestortes per Boí
també tenia limitat el pas dels
turistes.

Una de les passarel·les turístiques de la Vall de Boí.

❘ Esterri d’Àneu ❘ L’ajuntament
d’Esterri d’Àneu ha suspès
el termini de presentació de
les ofertes per al projecte
d’instal·lació de plaques fotovoltaiques al col·legi públic
d’aquesta localitat del Sobirà.
La inversió prevista per introduir aquesta millora és de
50.492 euros i amb aquesta
el consistori vol primar les
energies alternatives per proveir el centre educatiu. La situació d’excepcionalitat pel
coronavirus ha provocat que
s’allargui el període perquè
les empreses presentin els
seus projectes. L’alcalde, Pere
Ticó, va explicar que el concurs ha quedat “paralitzat”
fins a nova ordre. “És normal que en una situació així
les empreses interessades no
puguin presentar les seues
ofertes i, per tant, el millor
és esperar fins a acabar amb
aquesta situació d’alerta sanitària”, va dir.

El municipi ha portat a
terme altres iniciatives per
convertir-se en una localitat més sostenible. Una és la
caldera de biomassa d’estelles centralitzada que escalfa
equipaments municipals com
el consistori o la instal·lació

Crisi sanitària

El consistori ha ajornat
‘sine die’ la presentació
d’ofertes per la crisi del
Covid-19
de fanals intel·ligents, que només crearan els carrers quan
detectin el pas de persones o
vehicles.
El municipi és pioner a
Lleida a aplicar aquesta tecnologia, basada en sensors
de moviment i que té com a
finalitat reduir les factures
anuals de la llum pública.

