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e. farnell / x.r. / c.S.
❘ lleiDa ❘ El Pirineu va entrar 
ahir a la fase 2 de la desescala-
da de l’estat d’alarma, cosa que 
es va notar especialment a la 
Seu. La capital de l’Alt Urgell 
va poder obrir a la fi l’interior 
de bars i restaurants, així com 
prescindir de franges horàries 
per passejar amb menors i per 
practicar esports. Es va afegir 
d’aquesta manera a la relaxació 
de les mesures de confinament 
que, des de divendres passat, ja 
s’aplicaven a la resta de muni-
cipis de muntanya i en un total 
de 206 localitats de les comar-
ques lleidatanes amb menys de 
10.000 habitants i una baixa de 
població.

Tanmateix, gran part dels 
avanços en el desconfinament 
que acompanyen la fase dos 
encara no s’apliquen a les co-
marques del Pirineu. El fet de 
no poder rebre visitants d’al-
tres regions sanitàries va frenar 
l’obertura de negocis al sector 
de l’hostaleria. Les empreses 
d’esports d’aventura, per la se-
ua banda, esperen instruccions 
precises per garantir la segure-
tat (vegeu la pàgina 6), i tampoc 
van obrir les sales de cine ni les 
autoescoles.

Tampoc els padrins de les 
catorze residències de la regió 
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran 
no van rebre encara visites dels 
seus familiars, i no ho faran al-
menys fins dimecres. Això es 
deu al fet que cada centre ha 
de disposar d’un protocol per 
evitar contagis i el departament 
de Salut ha de validar-lo.

La delegada del Govern al 
Pirineu i Aran, Rosa Amorós, 
va confirmar que la Generali-
tat ultima la revisió d’aquests 
protocols. L’aval del Govern po-
dria arribar avui mateix, per la 
qual cosa demà dimecres ja es 
podrien iniciar les visites. Les 
residències hauran d’adoptar 
mesures de seguretat com ha-
bilitar una àrea neta específica 
per a visites, assegurar una visi-
ta setmanal per resident, que el 
visitant sigui sempre un mateix 
familiar i que no s’hi estigui més 
de mitja hora. Així mateix, els 
que accedeixin al centre hau-
ran de portar mascareta, se’ls 
prendrà la temperatura, se’ls 
desinfectarà el calçat i hauran 
de mantenir la distància mínima 
de dos metres amb els residents.

Imatge del bar els arcs de la Seu, que ahir va tornar a obrir l’interior del local.

els veïns poden prendre’s la temperatura a l’entrar a l’ajuntament de la Seu.

c. sans

c. sans

en prImera perSona

bars

“A la gent li costa 
agafar confiança  
i molts no vénen”
n Alguns establiments de 
restauració de la Seu d’Ur-
gell van tornar a obrir portes 
ahir coincidint amb l’inici de 
la fase dos. El bar Els Arcs ja 
tenia oberta la terrassa dies 
abans i ahir va poder tornar 
a servir a l’interior del local. 
Lídia Riveiro, responsable 
del negoci, es va mostrar 
“esperançada” de “tornar 
a poc a poc a la normalitat”, 
si bé va destacar que “a la 
gent li costa molt prendre 
confiança i molts encara no 
vénen”. Amb la limitació de 
l’aforament, a l’interior de 
l’immoble pot acollir un to-
tal de setze clients, informa 
C. Sans.

ajuntament

Controls de febre 
voluntaris a la 
capital de l’Alt Urgell
n El ajuntament de la Seu 
d’Urgell va tornar a obrir 
portes ahir per a l’atenció 
presencial als veïns, sota ci-
ta prèvia i amb un increment 
de la seguretat. A la porta 
d’entrada, un conserge oferia 
mascaretes als usuaris i gel 
desinfectant per a les mans, 
mentre que el control de la 
temperatura va ser una “me-
sura opcional” per als ciuta-
dans que accedissin a sotme-
tre-s’hi. En aquest sentit, el 
responsable d’aplicar aquesta 
prova va explicar que “la llei 
de protecció de dades no ens 
permet obligar a realitzar tal 
tipus de control”, informa C. 
Sans.

El pla de desconfinament de 
Salut classifica les residències 
en tres tipus. Al Pirineu, dotze 
són verds, sense contagis i amb 
garanties d’aïllament i sectorit-
zació d’espais. Unes altres dos 
són taronges, tipologia que re-
uneix les que estan implemen-
tant les mesures de seguretat i, 
malgrat tenir àrees netes, poden 
tenir algun contagi aïllat. No 
n’hi ha cap de classificada coma 
roja, categoria que es reserva 
per a les que tenen nombrosos 
contagis.

Fonts del departament de 
Benestar van apuntar que no-
més podran rebre visites les 
residències catalogades com a 
verds. “Les taronges estan en-
cara en procés”, van dir. Val a 

recordar que la conselleria de 
Salut havia afirmat divendres 
passat que els catorze cen-
tres del Pirineu podrien rebre 
visites.

La directora de la residèn-
cia de Tremp, Remei Navarri, 
va assegurar que el centre està 
preparat i espera avui l’aval de 
Salut. També l’esperen a la de 
la Pobla de Segur, segons l’al-
calde, Marc Baró. Per la seua 
part, des de la residència del 
Pont de Suert van explicar que 
“tan aviat com la Generalitat 

ens doni el vistiplau” planifi-
caran visites. Al geriàtric Sant 
Antoni de Vielha esperen els 
resultats dels últims tests PCR 
a usuaris i treballadors, segons 
va assenyalar la conselhèra de 
Salut, Maria Vergés.

En alguns centres geriàtrics, 
com el del Pont de Suert i Esterri 
d’Àneu, els familiars ja poden 
veure la seua gent gran des del 
carrer. A la Seu d’Urgell, la Llar 
de Sant Josep no ha enviat enca-
ra el protocol i no preveu visites 
al llarg d’aquesta setmana.

La fase 2 ‘activa’ la Seu i les residències del 
Pirineu, sense visites almenys fins demà
A l’espera de tenir protocols per evitar contagis validats per la Generalitat || No tenir visitants d’altres 
regions sanitàries frena la reobertura de les empreses turístiques a les comarques de muntanya

meSureS
a la capital de l’alt urgell es 
van posar en marxa les 
mesures que es van activar 
divendres en 206 municipis

“vISIteS”
els familiars d’usuaris  
dels geriàtrics del Pont  
i esterri poden veure  
els seus des del carrer
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Mesures de seguretat a 
les piscines de Tàrrega
❘ Tàrrega ❘ Tàrrega ha aprovat 
dos borses de treball per a 
les piscines municipals. La 
mesura respon al nou mo-
del de gestió directa de la 
instal·lació, que farà l’àrea 
d’esports. El consistori adap-
tarà l’equipament a les noves 
mesures contra el Covid-19. 
S’estudien franges horàries, 
control de temperatura i afo-
rament limitat. La previsió és 
obrir les piscines durant el 
mes de juny, segons les fases 
de desescalada.

Reobren el Davall de la 
Llotja i Bo de Shalom
❘ lleiDa ❘ La fundació Ilersis 
ha reobert els restaurants 
Davall de la Llotja de Llei-
da i el Bo de Shalom de La 
Gremial. El retorn a l’activi-
tat representa una oportuni-
tat de formar-se i treballar 
per al col·lectiu de persones 
amb capacitats especials, i 
s’ha fet amb totes les mesures 
de seguretat després del tan-
cament per la crisi sanitària.

x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ L’entrada a la fase 2 de 
la desescalada de l’estat d’alar-
ma pel coronavirus no ha re-
presentat cap canvi per a les 
empreses d’esports d’aventura 
del Pirineu. Es mantenen tan-
cades malgrat que l’obertura 
està permesa des de la fase 1, 
perquè esperen tant poder rebre 
visitants d’altres regions sanita-
riasa, com protocols avalats per 
part de l’administració que els 
permetin reprendre l’activitat 
en condicions de seguretat.

En aquest sentit, la Generali-
tat va anunciar que elaboraria 
els seus propis protocols, encara 
que fonts del Govern van apun-

tar ahir que aquests s’han con-
feccionat de forma coordinada 
amb l’Institut per a la Qualitat 
Turística Espanyola (ICTE), 
que ja ha publicat el de turisme 
actiu. Van assegurar que la se-
cretaria d’Esports treballa en 
les mesures per a “activitats es-
portives físiques” i que podrien 
“servir de complement” a les 
mesures de l’ICTE.

Per la seua part, el responsa-

ble de l’Associació d’Empreses 
d’Esports d’Aventura del Sobirà, 
Flòrido Dolcet, va afirmar que 
esperen “uns protocols més es-
pecífics” perquè els de l’ICTE 
“són molt genèrics” i “no acla-
reixen la nostra situació”. Per 
això, estan pendents dels que 
l’Agència Catalana de Turisme 
“elaborava a través d’una em-
presa alemanya”. Va apuntar 
que les empreses d’activitats in-

dividuals com l’hípica “podrien 
tenir-ho més fàcil per operar”. 
Així mateix, Dolcet va avançar 
que l’associació debatrà aquest 
divendres sobre la reactivació 
del sector, que esperava comen-
çar la temporada just quan es va 
decretar l’estat d’alarma.

D’altra banda, la majoria 
d’hotels del Pirineu segueixen 
tancats, també a l’espera de l’ar-
ribada de turistes. 

El president de la Federa-
ció d’Hostaleria, Josep Caste-
llarnau, va explicar que estan 
oberts el 20 per cent dels esta-
bliments de les comarques de 
muntanya. S’ha recordar que 
el sector turístic i alcaldes del 
Pirineu han demanat que es 
permetin els desplaçaments 
entre regions sanitàries que 
estiguin al mateix punt de la 
desescalada.

Imatge del material de ràfting d’una empresa del Sobirà a l’espera de poder ser utilitzat.

acn

Els esports d’aventura esperen 
garanties de seguretat per obrir
El sector està pendent tant de recuperar el turisme com de protocols per evitar 
contagis || La Generalitat remet als que s’han publicat en col·laboració amb l’ICTE

Seguretat
consideren que activitats 
individuals com l’hípica 
“podrien tenir-ho més fàcil 
per començar a operar”

Tremp obre  
la biblioteca i 
atén trenta 
usuaris
Obertura gradual amb 
servei de préstec

dos usuaris de la Biblioteca Pública de tremp esperaven ahir el seu torn per recollir un llibre.

e.farnell
❘ Tremp ❘ La biblioteca pública 
Maria Barbal de Tremp va po-
der obrir ahir al coincidir amb 
el primer dia de la fase 2 al Pi-
rineu. El centre va obrir només 
amb el servei de préstec i de-
volució de llibres i va atendre 
els trenta primers usuaris. La 
directora de la biblioteca, Laura 
Fuses, va explicar que de mo-
ment queden exclosos els ser-
veis de consulta de documents, 
l’àrea d’informàtica i l’accés a 
les prestatgeries. 

“Aquests serveis els anirem 
incorporant de manera gradual 
quan es vagin assolint tots els 
protocols de seguretat establerts 
per Salut. De moment els con-
tinuem oferint via correu elec-

biblioTeca maria barbal

trònic o WhatsApp”, va dir. La 
biblioteca va obrir de les deu 
del matí fins a la 1 del migdia 
i la resposta dels usuaris va ser 
“molt positiva i van agrair po-
der venir a agafar algun llibre”, 
va dir Fuses. Molts dels visitants 

d’ahir ho feien amb cita prèvia, 
encara que no era necessari, i 
van ser atesos al voltant de deu 
minuts cada un. 

La directora del centre va 
assenyalar que s’aniran apli-
cant els requisits de seguretat 

i neteja, com una desinfecció 
continuada de les instal·lacions 
i espais comuns i de consulta 
o l’aforament al 30 per cent de 
la seua capacitat, fins a arribar 
a la fase 3 i poder reobrir amb 
normalitat.

què Permet la faSe 2?

Llibertat de circulació: es po-
drà circular per la regió sanitària 
i també canviar d’àrea de salut 
de forma excepcional com fins 
ara: motius laborals, sanitaris, 
professionals o empresarials, de 
retorn al lloc de residència fami-
liar, assistència i cura de perso-
nes grans o dependents, causa 
de força major o necessitat.
Franges: la fase 2 amplia els 
horaris per passejar i fer es-
port. aquests es podran fer a 
qualsevol hora del dia, excepte 
en les franges reservades per 
a persones de la tercera edat i 
col·lectius vulnerables (de 10.00 
a 12.00 hores i de 19.00 a 20.00 
hores).
reunions en grup: el límit pas-
sa de 10 a 15 persones.
Bars i restaurants: es permet 
l’obertura per al consum a l’in-
terior del local. l’aforament en 
aquest cas és del 40%, encara 
que el govern estudia ampli-
ar-lo fins al 50%.
Hotels: poden reobrir les zo-
nes comunes amb un 30% de 
l’aforament, excepte les zones 
d’hostaleria, que seguiran les 
normes per als restaurants.
Piscines: arriba l’obertura de 
piscines recreatives a l’aire lliu-
re i les d’ús esportiu, incloses les 
cobertes. podran obrir amb cita 
prèvia i un aforament del 30% 
o el que permeti complir la dis-
tància de seguretat.
Turisme actiu: augmenta el 
nombre de persones que po-
den gaudir del turisme actiu 
i els grups poden ser de fins a 
vint persones.
cines i teatres: reobren amb 
un terç de l’aforament i buta-
ques preassignades.
vetllatoris i enterraments: el 
límit d’assistents augmenta fins 
a 25 persones a l’aire lliure i 15 
en espais tancats.
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Endesa duplica producció elèctrica a 
Lleida del gener a l’abril respecte al 2019

energia gestió hidràulica

❘ lleiDa ❘ Endesa ha duplicat la 
producció hidroelèctrica a les 
comarques de Lleida respec-
te al primer quadrimestre de 
l’any passat. La companyia ha 
generat 1.078 GWh renovables 
utilitzant l’aigua com a recurs, 
la qual cosa equival a satisfer el 
consum energètic anual de més 
de 300.000 llars durant un any i 
vuit mesos, segons van indicar 
fonts de l’empresa.

Aquestes xifres s’han pogut 
aconseguir per les pluges re-

gistrades des de finals d’any i 
primers del 2020, i per les ele-
vades reserves d’aigua als pan-
tans de les conques del Segre, la 
Ribagorçana i la Pallaresa, que 
donen una mitjana que ronda 
el 80% d’emmagatzemament.

L’augment més pronunciat ha 
estat a la zona alta i baixa de la 
Noguera Pallaresa, seguida de 
la de la Noguera Ribagorçana, 
la Garona i el Segre. Les con-
ques que més s’han atansat a 
la capacitat màxima durant els 

primers quatre mesos de l’any 
són les del Segre i la Noguera 
Pallaresa (84%), la de la Riba-
gorçana (74%) i, finalment, a 
molta distància, la conca de la 
Garona (35%).

Endesa, mitjançant la divi-
sió d’energies renovables Green 
Power, s’encarrega de gestio-
nar 55 centrals hidràuliques a 
Catalunya, de les quals 41 són 
a les comarques de Lleida, 7 a 
les de Girona, 5 a la Catalunya 
Central i 2 a les Terres de l’Ebre.

limiten l’accés als jutjats a 
professionals i persones citades.

p. 18
la Seu reduirà un 64% el consum 
d’electricitat instal·lant leds.

p. 19

L’autocine s’habilitarà en uns terrenys pròxims a l’antiga Big Ben.

j.gómez

redacció
❘ golméS ❘ El municipi de Gol-
més tindrà el primer autocine 
de les comarques de Lleida, que 
obrirà al públic arran de la de-
claració de l’estat d’alarma per 
la pandèmia del coronavirus. 
Després del tancament obligat 
dels cines, el Circuit Urgellenc, 
el complex Resquitx i l’ajunta-
ment de Golmés uneixen forces 
per recuperar les projeccions. 
Aquesta activitat de lleure es 
desenvoluparà, precisament, 
en terrenys pròxims a l’antiga 
discoteca Big Ben que connec-
ten amb l’antiga N-II. Hi podran 
aparcar aproximadament prop 
de dos-cents vehicles. Els orga-
nitzadors esperen una mitjana 
d’uns quatre-cents espectadors 
a cada sessió.

La zona s’adequarà per poder 
acollir els automòbils i també es 
marcaran les distàncies de segu-
retat recomanades per evitar el 
contacte entre les persones. Les 
pel·lícules es projectaran en una 
gran pantalla, i l’àudio s’emetrà 
a través d’una freqüència de rà-
dio que els espectadors podran 
sintonitzar al cotxe. D’aquesta 
manera, el públic podrà gaudir 
d’estrenes cinematogràfiques 
sense haver de sortir a l’exterior 
i evitant el contacte amb altres 
persones.

Amb l’objectiu d’evitar com-
plicacions en la circulació, s’ha-
bilitarà una zona d’entrada i una 
altra de sortida i els vehicles po-
dran accedir al recinte de l’au-
tocine a partir de dos quarts de 
nou, una hora i mitja abans de 
l’inici de les projeccions. El re-

Golmés tindrà el primer autocine de Lleida, 
amb capacitat per a uns dos-cents vehicles
L’habilitaran en uns terrenys pròxims a l’antiga discoteca Big Ben || Extremaran les mesures de seguretat 
per evitar el contacte entre assistents en les projeccions, que es faran en cap de setmana

entitats lleure

cinte permetrà adquirir menjar 
en alguns punts, encara que s’es-
tabliran torns de sortida de les 
persones que es trobin a l’inte-
rior de cada cotxe. Les entitats 
organitzadores donaran a conèi-

xer durant la jornada d’avui els 
detalls d’aquesta iniciativa, així 
com la programació de pel·lícu-
les que projectaran en cap de 
setmana.

Cine al Pla d’Urgell
Les sessions de cine a la co-

marca del Pla d’Urgell s’han li-
mitat durant els últims anys a 
les projeccions que es porten 
a terme en caps de setmana al 
Centre Cultural de Mollerussa. 
Arran d’un acord amb el consis-
tori, l’any 2018 es va reprendre 

una programació de cine estable 
rere el tancament del Cinema 
Urgell, el maig del 2014. Per 
fer-ho possible, va ser neces-
sari adequar la sala per instal-
lar-hi un projector digital, així 
com una pantalla i un sistema de 
reproducció de so. Aquestes ses-
sions havien revifat l’afició pel 
cine a la capital del Pla d’Urgell, 
encara que després de el tanca-
ment de totes les sales a l’inici de 
la declaració de l’estat d’alarma, 
la comarca es va quedar sense 
aquest servei.

organització
Circuit Urgellenc, 
l’ajuntament de golmés  
i el complex Resquitx  
són els organitzadors

Estudi per censar la població de peixos en pantans
❘ lleiDa ❘ La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha licitat els 
sondejos hidroacústics per censar les poblacions de peixos en 
35 embassaments, entre els quals una desena de Lleida.

Confirmen la censura a Cervera el 12 de juny
❘ CeRveRa ❘ L’alcalde de Cervera Ramon Augé va confirmar ahir 
que el ple de la censura es farà el 12 de juny, tal com ja va 
anunciar dissabte ERC, impulsora de la moció. Per la seua part, 
Maldà ja té nou cartipàs després de la de censura. Anna Salla, 
l’alcaldessa, té Hisenda, Urbanisme i Acció Social.

Territori licita la millora de la cruïlla de la C-13 a Tremp
❘ tRemp ❘ Territori ha licitat per 677.000 euros i un termini d’exe-
cució de sis mesos les obres de millora de l’encreuament de la 
carretera C-13 al seu pas per Tremp. Aquesta actuació consistirà 
a reordenar la confluència de la travessia amb diversos carrers.

LeS cLauS

Cines al pla, en fase 1
z els cines en espais tancats po-
den obrir amb fins a trenta per-
sones a la fase 1, en la qual hi 
ha les comarques del pla. Cap 
ho ha fet, ni tampoc els del pi-
rineu, en la fase 2.

Cines al Pirineu en fase 2
z els cines, teatres i auditoris 
obren a la fase 2 amb restric-
cions del 30% de l’aforament. 
els espectadors han de respec-
tar les distàncies de seguretat i 
les butaques han d’estar preas-
signades. els de vielha, la Seu i 
tremp encara no han obert.

Circuit Urgellenc
z gestiona la sales de tremp i 
vielha, que no reprendran l’acti-
vitat fins a finals de juny, el 19 o 
26. Fer-ho amb una tercera part 
de l’aforament no els resulta 
rendible. el consistori de tremp 
permetrà esdeveniments soci-
als a la lira si són segurs.

Municipals
z els cines municipals de Sort i 
del pont de Suert tampoc obri-
ran les instal·lacions fins que 
fer-ho sigui rendible.

Privats
z el cine de la Seu també pre-
veu obrir a finals de juny i es-
pera l’aprovació d’un protocol 
sanitari que hauran de seguir 
aquests establiments per plani-
ficar la reobertura.
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Jordi Albareda (degà Advocacia) i Juan Boné (fiscal en cap).

segre

A. guerrero
❘ lleiDa ❘ La presidenta de l’Audi-
ència de Lleida, Lucía Jiménez, 
va acordar la setmana passada 
una limitació de l’accés a l’Au-
diència i als jutjats del Canyeret 
que consistirà a “permetre úni-
cament l’accés, de forma con-
trolada, d’aquells ciutadans que 
tinguin cita prèvia (informes, 
testimonis, pèrits...), així com 
als professionals jurídics i els 
representants d’altres adminis-
tracions públiques, únicament 
aquells que requereixin la seua 
presència”. 

A més, tan sols es permetran 
acompanyants en cas que neces-
sitin assistència. Així mateix, 
serà obligatori utilitzar masca-
reta i “els professionals i el pú-
blic en general hauran d’anar-
hi amb el seu propi bolígraf”. 
Aquest acord es mantindrà du-
rant tot l’estat d’alarma i fins a 
tres mesos després del seu aca-
bament. El jutge degà de Lleida, 
Eduardo Enrech, també ho ha 
acordat per al Registre Civil (i 
jutjat de Primera Instància 4) i 
el jutjat de Vigilància Peniten-
ciària, i el mateix ha fet la jutge 
degana de la Seu.

Precisament, avui els jutjats 
comencen la fase 2 de la de-
sescalada per a la reactivació 
judicial que, com a principal 
mesura, implica que assistiran 
als centres de treball entre el 
seixanta i el setanta per cent 

Els jutjats només permetran passar 
testimonis i acusats amb cita prèvia
A més de jutges, fiscals, advocats i altres professionals || Avui s’incorpora fins al 
70 per cent del personal, cosa que permetrà accelerar les notificacions

tribunals justícia

del personal de jutjats durant 
els propers quinze dies. “Això 
hauria de suposar que hi hagi 
una acceleració de les notifica-
cions pendents, com és el cas 
de les sentències que han dic-
tat els jutges durant les últimes 
setmanes”, assegura el degà del 

Col·legi de l’Advocacia de Llei-
da, Jordi Albareda. Una altra 
data clau serà el dia 4 de juny, 
quan s’aixequi la suspensió dels 
terminis processals, la qual cosa 
suposarà un nou impuls per a la 
normalització. 

Així doncs, per exemple, el 
jutjat de Primera Instància 1 ja 
ha notificat que començarà a 
celebrar assenyalaments a par-
tir del dia 8 de juny, per la qual 
cosa a partir d’aquell dia se ce-
lebraran tots els assenyalaments 
d’aquest jutjat que ja s’havien 
produït anteriorment a l’estat 
d’alarma.

4 de Juny
Una altra data clau serà  
el 4 de juny, quan  
s’aixequi la suspensió  
dels terminis processals

El descens de la 
delinqüència pot 
compensar la 
paralització
■ La crisi sanitària ha 
implicat una paralització 
de molts assumptes als 
jutjats. També es preveu 
un augment de causes 
per temes laborals o fa-
miliars. “Tardarem uns 
quants mesos a tornar a 
certa normalitat. Com a 
mínim fins al setembre”, 
comenta el fiscal en cap 
de Lleida, Juan Boné. 
Tanmateix, també espe-
ra que “el descens de la 
delinqüència d’aquests 
dos mesos comporti una 
menor entrada d’assump-
tes penals, que són el 70% 
de les nostres actuacions”. 
L’Audiència de Lleida, per 
exemple, ja ha fixat un 
judici penal per a mitjans 
de juny, com va informar 
aquest diari. Per la seua 
banda, el Col·legi de l’Ad-
vocacia de Lleida tornarà 
a atendre presencialment 
a partir de la segona set-
mana d’aquell mes. Du-
rant aquests mesos, l’aten-
ció ha estat telefònica i 
telemàtica.

La delinqüència baixa a 
“pràcticament zero” al 
Solsonès, segons Interior
Un detingut i 76 actes durant la pandèmia

seguretat balanç

Miquel Buch durant la reunió d’ahir.

redAcció
❘ lleiDa ❘ El Solsonès ha registrat 
una reducció molt important 
d’accidents de trànsit i de de-
lictes durant l’estat d’alarma. 
Així es va posar de manifest 
ahir durant la reunió telemàtica 
del conseller d’Interior, Miquel 
Buch, amb el consell del Solso-
nès per analitzar la situació de 
la comarca durant la pandèmia, 
en la qual també van partici-
par la delegada de la Generalitat 
en la Catalunya Central, Alba 
Camps; el director general de la 
Policia, Pere Ferrer, i el director 
general de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments, Manel 
Pardo, entre d’altres. 

Al llarg d’aquest període, 
també s’han aixecat setan-

ta-quatre actes, seixanta-vuit 
per part de Mossos i sis per la 
Policia Local, i només hi ha ha-
gut una única detenció per ha-
ver incomplert les restriccions 
de mobilitat.

En aquest sentit, Miquel Buch 
va agrair als ajuntaments “la 
gran feina que ha fet aquest gran 
exèrcit de 947 alcaldes durant 
aquesta emergència, vostès són 
el far que ens guia”. El titular 

interior

d’Interior va posar en relleu que 
“això no s’ha acabat, ens que-
den setmanes encara però ens 
en sortirem malgrat les dificul-
tats si remem tots junts”.

Per la seua banda, els respon-
sables de Bombers de la Cata-
lunya Central van explicar que 
durant l’episodi del Covid-19 els 
serveis que realitzen els bom-
bers s’han reduït en un 60 per 
cent i van destacar que de cara a 

la pròxima campanya forestal es 
podrà comptar amb la renovació 
de part de la flota de vehicles i 
amb la contractació dels EPAF 
(Equips de Prevenció Activa 
Forestal) durant tot l’any, en-
tre altres novetats que formen 
part d’un canvi en l’estratègia, 
enfocada a més mobilitat terri-
torial per poder ser més eficients 
en la lluita contra els incendis 
forestals.

BoMBerS
les emergències  
dels Bombers s’han reduït 
un 60 per cent durant 
aquest episodi

Nova estafa 
suplantant 
Mercadona

prevenció

❘ lleiDa ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra van alertar ahir que 
s’han detectat nous intents 
d’estafa amb falsos vals de 
descompte de Mercadona. És 
un cas de phishing que ja s’ha 
produït en altres ocasions. 
En aquest cas, s’assegura que 
Mercadona regala cupons de 
180 euros i que serà vàlid fins 
al dia 30 de juny. Demanen 
accedir a un enllaç. Els Mos-
sos d’Esquadra recorden que 
no s’ha d’accedir als enllaços 
i que tampoc s’han de facili-
tar dades personals.

Acusat de  
pegar a la seua 
dona a Andorra

successos

❘ anDorra la vella ❘ La policia 
d’Andorra va arrestar aques-
ta setmana passada un home 
de trenta-cinc anys a Andor-
ra la Vella acusat d’agredir la 
seua parella. 

La patrulla va ser reque-
rida al domicili i la dona va 
explicar que la suposada 
agressió es va produir des-
prés d’una discussió per te-
mes laborals que havia tin-
gut lloc al matí, i a la tarda 
el detingut presumptament 
li havia clavat una empenta i 
dos fortes bufetades a la cara.

Peixos atrapats  
a la central  
de la Pobla

fauna

❘ la poBla De segUr ❘ Els Agents 
Rurals van rescatar ahir de-
senes de peixos atrapats al 
canal de la central hidroe-
lèctrica de la Pobla de Segur, 
que va haver de paralitzar 
l’activitat temporalment a 
causa d’una avaria. Concre-
tament, van recuperar 29 
truites, sis crancs, sis llopets 
comuns, setze barbs cua-ro-
jos, dos granotes i tres serps 
de riu. Totes les espècies van 
ser alliberades al riu Nogue-
ra Pallaresa, on desguassa 
el canal d’aquesta central 
hidroelèctrica.

rurals al rescatar els peixos.

agents rUrals
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