
El Centre La Solana de Tàrrega, 
gestionat per l’Ajuntament de la 
localitat, ha cobert la totalitat de 
les 24 places del programa 30 
Plus, malgrat la situació actual 
de crisi sanitària, econòmica i 
social causada per la Covid-19. 
Es tracta d’una iniciativa que 
promou la contractació de per-
sones majors de 30 anys amb 
dificultats d’inserció laboral a 
través d’una subvenció de sa-
lari mínim, que en funció de la 

temporalitat pot anar dels sis als 
nou mesos en qualsevol sector 
empresarial. Entre les contracta-
cions formalitzades predominen 
les ocupacions relacionades 
amb el sector de serveis, ad-
ministratiu, comerç, hostaleria, 
sanitari, construcció, disseny 
gràfic, indústria i magatzem. Pel 
que fa a l’abast territorial, s’ha 
aconseguit arribar a empreses 
de municipis d’arreu de l’Urgell 
i la plana de Lleida.

Èxit del programa d’inserció 
laboral per a majors de 30 
anys impulsat a Tàrrega

Comencen els treballs 
per la millora de l’accés 
a l’Escola Alba de Lleida
L’obra inclou un pas subterrani i es 
pretèn evitar els girs a l’esquerra

Lleida/Corbins
REDACCIÓ
Els operaris ja han començat a 
desbrossar els espais per on s’ha-
bilitarà un pas subterrani d’accés 
a l’Escola Alba que evitarà els girs 
a l’esquerra tant si s’hi accedeix 
des de la C-12 des de Lleida com 
si es torna cap a la ciutat després 
d’accedir al centre. Després de 

signar l’acte de replanteig, ja s’ha 
començar a treballar en el des-
brossament de la zona per ajustar 
els talussos. Un cop s’acabi aques-
ta actuació ja començarà l’obra 
pròpiament dita, que s’encarrega 
de fer l’empresa pública Infraes-
tructures.cat. Tal com es va expli-
car, l’obra inclou un pas inferior 
que permetrà i sortir del pàrquing 

de l’escola sense que s’hagi de fer 
cap gir a l’esquerra per accedir a 
la carretera C-12. Tant si es ve de 
Lleida com si es torna a la ciutat 
s’haurà de passar per aquest pas 
inferior per anar a buscar la car-
retera i incorporar-se per la dreta. 
Des de fa anys la comunitat edu-
cativa de l’Escola Alba ha reivindi-
cat un accés més segur al centre.

FOTO: Tony Alcántara / Els operaris comencen a desbrossar la zona per on s’habilitarà el pas subterrani
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JxCat proposa 
Josefina 
Lladós per 
presidir 
l’Alt Urgell
L’alcaldessa de Ribera d’Urge-
llet, Josefina Lladós Torrent, se-
rà proposada per Junts per Ca-
talunya com a nova presidenta 
del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell en substitució de Miquel 
Sala, actual president de l’ens 
comarcal, segons va explicar 
ahir el diari Ara. De fet, l’exal-
calde d’Oliana deixarà la seva 
responsabilitat “per qüestions 
familiars i personals”. Així es 
va decidir ahir en una trobada 
virtual dels representants dels 
dinou municipis de la comarca 
i responsables de la formació a 
l’Alt Urgell. 

El Dia del Parc 
Nacional
d’Aigüestortes, 
des d’Instagram
En el marc del Dia Europeu 
dels Parcs, que es commemora 
cada 24 de maig, el Parc Naci-
onal d’Aigüestortes ha progra-
mat un seguir d’activitats en 
línia. La primera de les sessions 
aproparà el llegat prehistòric 
d’Aigüestortes a la ciutadania i 
donarà a conèixer els resultats 
de les excavacions a jaciments 
com els de Ratera o el Portarró 
on s’ha documentat la presèn-
cia humana fa més de 10.000 i 
5.000 respectivament. Es farà 
avui a través de la xarxa social 
Instagram. Jordi Serra, investi-
gador de ratpenats i expert en 
coronavirus, abordarà aques-
tes qüestions el dia 24 i es farà 
una sessió en línia.

Comença la 
rehabilitació 
de la Casa 
deth Haro a la 
població de Les
Comencen les obres de reha-
bilitació de la Casa deth Haro 
de Les (Val d’Aran) després que 
el seu inici quedés posposat el 
mes passat a causa de l’estat 
d’alarma decretat per la pandè-
mia de la Covid-19. L’edifici està 
en l’entorn que serà la seu del 
futur centre d’interpretació de 
les Festes deth Haro, incloses 
en les Festes del Foc del Solstici 
d’Estiu als Pirineus, reconegu-
des i inscrites en la Llista Repre-
sentativa del Patrimoni Cultural 
Immaterial de la UNESCO.

La Diputació de Lleida aprovarà 
en el proper ple un pla econòmic 
per a ens locals destinat a l’ar-
ranjament de camins municipals 
dotat amb quatre milions d’euros 
que, respecte de les convocatòri-
es anteriors, aporta les novetats 
de ser anual i que en els criteris 
de repartiment de les subvenci-
ons es bonifiquen el número de 
nuclis agregats de cada municipi 
així com l’extensió del terme mu-
nicipal en quilòmetres quadrats. 
El Pla ha passat de ser de 2M€ per 
a arranjaments que es convocava 
cada dos anys a ser de 4M€ per a 
millores a fer als camins locals en 
un any, la qual cosa suposa mul-
tiplicar per quatre els fons que 

La Diputació prioritza els 
municipis amb més nuclis 
agregats en el Pla de Camins

L’ens provincial 
invertirà fins a 
quatre milions 

d’euros

El Ministeri de Transports, Mobi-
litat i Agenda Urbana (Mitma) ha 
adjudicat un contracte de serveis 
per a l’execució de diferents ac-
tuacions de conservació i explo-
tació en carreteres de la demar-
cació de Lleida que són titularitat 
de l’Estat, amb un pressupost de 
13,5 milions d’euros. El sector de 
carreteres afectat inclou l’N-141, 
de Bossòst a la frontera francesa 
(port del Portilló); l’N-230, del 
límit provincial d’Osca fins a la 
frontera francesa, i l’N-260, de la 
carretera N-230 fins al límit amb 
la província d’Osca. 

Els contractes de serveis per 
a l’execució d’operacions de con-
servació i explotació en la Xarxa 

de Carreteres de l’Estat tenen 
l’objectiu de dur a terme els tre-
balls de serveis de comunicacions 
i vigilància, atenció a accidents, 
manteniment dels elements de la 
carretera i de les instal·lacions de 
subministrament d’energia elèc-
trica, enllumenat, senyalització 
variable i dels semàfors. 

A més, cal indicar que s’inclou 
l’establiment d’inventaris i reco-
neixements d’estat, agenda d’in-
formació d’estat i funcionament 
de la carretera, programació, co-
ordinació, seguiment i informació 
de l’execució dels treballs, actua-
cions de suport a l’explotació, es-
tudis d’accidentalitat i informes 
de seguretat viària. 

L’Estat adjudica per 13,5 
MEUR diferents actuacions en 
carreteres a la demarcació

s’aporten als ajuntaments. El 
Pla de Camins efa una reserva 
específica per a la ciutat de Llei-
da de 60.000€ en un any per ar-
ranjar camins. Tremp, Montfer-
rer i Castellbò, Artesa de Segre, 
el Pont de Suert i el Baix Pallars 
seran els municipis que més 
aportacions rebran.
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Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) i l’Ajuntament de 
la Pobla de Segur han signat un 
conveni de col·laboració per mi-
llorar l’entorn de l’estació d’FGC 
al municipi. FGC cedirà a l’ajun-
tament l’ús de prop de 1.700 m2 
d’uns espais de l’entorn de l’esta-
ció que actualment no són neces-
saris per a l’explotació ferrovià-
ria. Es tracta d’una part de l’antic 
hangar de l’estació així com els 
terrenys adjacents. Es pretén fa-
cilitar la promoció turística, cultu-
ral i econòmica del territori, mit-
jançant actuacions que facilitin i 
posin en relleu les potencialitats 
turístiques locals i comarcals.

Lleida
ÓSCAR BUETAS
El coronavirus ha afectat de ma-
nera directa en el dia a dia de 
les persones que pateixen càn-
cer. Per tractar aquesta realitat, 
el proper dimarts dia 26, de for-
ma telemàtica, es durà a terme 
el ‘Primer fòrum iberoamericà: 
emergència Covid i Oncologia’, 
en el que hi participaran el cap 
de medicina interna de l’Hospital 
Arnau de Vilanova, el doctor José 
Manuel Poncel, i el metge d’on-
cologia mèdica de l’Arnau, el doc-
tor Juan Felipe Córdoba.

En aquest sentit, Córdoba va 
explicar ahir a LA MAÑANA que 
“sabem que la taxa de mortalitat 
per coronavirus en aquells paci-
ents que tenen càncer de pulmó 
es superior al 30%, mentre que 
els que no en tenen la xifra es re-
dueix a un 2%”. Davant d’aquesta 
situació, el servei d’oncologia de 
l’hospital de la capital del Segrià 
es va haver d’adaptar per tal de 
reduir el màxim possible el risc 
de contagi. “Ens vam haver de 

reinventar i modificar els proto-
col sobre la marxa. De fet, es van 
haver de crear de zero perquè no 
teníem cap tipus de precedent 
pel que fa a una pandèmia com la 
Covid-19 i, per tant, es van haver 
de reorganitzar els tractaments 
de quimioteràpia dels pacients 
en l’hospital”, va indicar Córdoba. 

Així mateix, va manifestar que to-
ta la crisi sanitària s’ha viscut amb 
“molta preocupació” en l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova.

Per aquesta raó, poder expo-
sar l’experiència amb altres facul-
tatius de llatinoamèrcia “és molt 
positiu. Això també ens permetrà 
a tots a millorar i aprendre com 

solucionar les adversitat, raó per 
la que s’ha inscrits molts metges 
dels dos costats de l’Atlàntic”. A 
més, Córdoba també va recalcar 
que aquest fòrum “pot ser molt 
enriquidor pels metges de Sud-
amèrica, ja que ells en aquests 
moments estan patint la situació 
que nosaltres vam viure de pri-
mera mà fa un parell de mesos”.

Metges de l’Arnau participaran 
al primer fòrum iberoamericà 
sobre oncologia i coronavirus
Es durà a terme el proper dimarts dia 26 i es parlarà 
dels protocols adoptats per l’hospital de Lleida

El divendres 15 es van re-
prendre els ‘Friday Seminars’ 
a l’IRBLleida, una de les ac-
tivitats més importants de 
difusió de la ciència que es 
realitzen a l’Institut i que ha-
vien quedat aturades. També 
s’han activat els seminaris 
externs de manera virtual.

L’IRBLleida 
reactiva els 
seminaris 
de recerca

FOTO: IRBLleida / Façana de l’IRBLleida, que ha reactivat els seminaris
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Ferrocarrils i 
l’Ajuntament 
de la Pobla de 
Segur remodelen 
l’entorn de l’estació

Dos conductors, 
ferits lleus en xocar 
a la C-26, al terme 
de la Sentiu de Sió
Dos conductors van resultar 
ahir ferits de caràcter lleu quan 
els turismes que conduïen van 
xocar al quilòmetre 31 de la 
C-26, al terme municipal de la 
Sentiu de Sió. Els fets van ser 
a les 14.45 hores i els dos van 
ser traslladats a l’Arnau de Vila-
nova. D’altra banda, el dimarts 
per la nit un turismes va caure 
per un desnivell a Almacelles 
però no va haver-hi ferits.

L’Ajuntament 
d’Alcarràs celebra 
avui la seva Junta 
Local de Seguretat
L’Ajuntament d’Alcarràs cele-
brarà avui la sessió extraordinà-
ria de la Junta Local de Segure-
tat amb motiu de l’activació de 
la campanya de la fruita dolça. 
A més, es presentarà la Memò-
ria de Seguretat dels diferents 
cossos policials corresponent a 
l’exercici 2019 i també la Me-
mòria de Preparació de la Cam-
panya de Fruita 2020 i Actuaci-
ons Socials de Temporada.

Treballs per 
regularitzar a 600 
“falsos autònoms” 
a Guissona
CCOO d’Indústria i la direcció 
de la Corporació Alimentària 
Guissona han intensificat els 
contactes durant les últimes 
setmanes “per regularitzar els 
600 falsos autònoms que en-
cara treballaven a les seves ins-
tal·lacions”. Segons el sindicat, 
la Inspecció de Treball i Segure-
tat Social ha facilitat el marc i el 
procés perquè aquesta “labo-
ralització” es materialitzi.

Biosca vol un radar 
a l’L-451 al seu pas 
pel municipi per 
controlar la velocitat
L’Ajuntament de Biosca ha de-
mana d’urgència la implantació 
d’un radar a la carretera que 
transcorre pel centre de la vila 
“per posar fi a les altes veloci-
tats amb que circulen alguns 
vehicles”. És l’L-451 que s’estén 
de Solsona a Guissona i que al 
seu pas per Biosca transcorre 
annexa als horts.

Un motorista de 35 anys va re-
sultar ahir ferit crític en partir 
una sortida de via quan circula-
va pel quilòmetre 53 de la C-13, 
al terme municipal de Camara-
sa. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
de l’accident a les 19.14 hores i 
ràpidament es va activar el cor-
responent protocol. Així, fins al 
lloc dels fets es van traslladar 
tres patrulles dels Mossos d’Es-
quadra, dues dotacions dels 
Bombers de la Generalitat i dos 
ambulàncies i un helicòpter del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM). Finalment, va ser 
traslladar a l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida. Al tancament 
d’aquesta edició continuava en 
estat crític.

Cal recordar que ha estat una 
setmana tràgica a les carreteres 
lleidatanes, ja que el dilluns un 
conductor d’un cotxe, T. G. G., 
de 85 anys i veí de Mollerussa, 
va perdre la vida en patir una 
sortida de la carretera i caure 
per un desnivell de 10 metres a 
l’LV-2001, a la zona del Parc de la 
Serra de Mollerussa. En aquest 

sentit, cal indicar que es tracta 
de la cinquena víctima mortal a 
la xarxa viària lleidatana des de 
l’1 de gener, mentre que amb 
aquesta ja són 37 les persones 
que han mort en accident de 
trànsit enguany en les carreteres 
interurbanes de Catalunya. Pel 
que fa als fets, l’accident es va 
produir al quilòmetre 3 i els Mos-
sos d’Esquadra van rebre l’avís 
de l’accident a les 9.43 hores. La 
víctima era l’únic ocupant del ve-
hicle i per causes que s’estan in-
vestigant el turisme va sortir-se 
de la via i va caure per un desni-
vell important de 10 metres da-
vant de les pistes d’atletisme de 
Mollerussa. Com a conseqüència 
de l’accident, el conductor de 85 
anys i veí de Mollerussa va morir.

Crític un motorista de 35 anys per 
un accident a la C-13, a Camarasa

Va ser 
traslladat a 
l’Arnau de 
Vilanova

cfarre
Resaltado
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