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el síndic de greuges investigarà les 
denúncies d’abusos sexuals a  
l’aula municipal de Teatre de lleida

Els contagis en una festa i en  
tres empreses frenen la fase 2
Controlats || Salut assegura que  
té localitzats tots els casos  
i supervisada la seua traçabilitat

En l’aire || El pas a la nova etapa 
dependrà de les dades dels propers 
dies, tot i que ahir va sumar 58 positius

Justos per pecadors || Hostaleria, 
comerç i les patronals veuen injust 
que tots paguin per uns quants

juntament amb una residència amb 20 positius i sanitaris, principals focus en el repunt de lleida
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La piscina 
coberta del  
Palai de Gèu.

La Pobla estrena 
les visites a les 
residències.

Tots els nous casos són 
lleus i a l’UCI només  
hi ha vuit persones

Vielha, primera a  
obrir una piscina  
en tot Lleida

Suspenen la baixada 
de falles a Durro,  
la Pobla i Senet

Els nous contagis són de caràc-
ter lleu, ahir es va sumar una de-
funció i a planta només queden 
24 ingressats per Covid.

El Palai de Gèu de Vielha va 
reobrir ahir les piscines interiors 
a l’entrar la Val a la fase 2. És la 
primera de tot Lleida.

La resta de municipis fallaires 
es reuneix aquesta setmana per 
decidir si adapten la festa a les 
restriccions del coronavirus.

Emotius primers 
retrobaments en una 
residència del Pirineu
La Pobla estrena les visites als  
geriàtrics i avui s’hi sumarà Tremp

17033

cfarre
Resaltado



8 és notícia Segre 
Dimecres, 27 de maig del 2020

coronavirus elS efecteS de la pandèmia

a. guerrero
❘ lleiDa ❘ Judicis a la tarda, des-
infecció entre les vistes orals i 
nous assenyalaments són algu-
nes de les mesures que adop-
taran els jutjats de Lleida per 
tornar a la denominada nova 
normalitat. Així ho va expli-
car ahir el jutge degà de Lleida, 
Eduardo Enrech, que va afegir 
que “l’objectiu és anar norma-
litzant la situació amb les mà-
ximes garanties de seguretat 
sanitària”. Precisament, ahir 
es va posar en marxa una nova 
fase de la desescalada a l’Admi-
nistració de Justícia. La princi-
pal novetat és la incorporació 
de personal actiu, que passa a 

ser del 65 per cent de la plan-
tilla a Catalunya (4.900 perso-
nes), mentre que fins ara només 
treballava el 10 per cent, segons 
les dades del departament de 
Justícia. Aquesta incorporació 
permetrà accelerar les notifi-
cacions als advocats com és el 
cas de les últimes sentències 
dictades pels jutges, entre molts 
altres assumptes.

Tanmateix, la data més es-

perada serà el 4 de juny (dijous 
vinent), quan s’aixequi la sus-
pensió dels terminis processals, 
la qual cosa representarà co-
mençar a celebrar judicis, com 
els que ja s’havien assenyalat 
abans de l’estat d’alarma. 

Per exemple, l’Audiència 
de Lleida, com ja va avançar 
aquest diari, té previst celebrar 
els dies 16, 17 i 18 de juny un 
judici contra vuit membres de 

dos clans familiars acusats de 
traficar amb marihuana. 

La presidenta de l’Audièn-
cia, Lucía Jiménez, explica 
que “serà el primer judici amb 
prova que se celebra des del 
març. Durant aquest temps 
s’han suspès vuit vistes però la 
nostra activitat no s’ha aturat”. 
La presidenta va posar com a 
exemple que “els magistrats 
hem deliberat telemàticament 

i redactat moltes sentències grà-
cies al teletreball”.

A nivell de Catalunya, 200 
jutjats, cap dels quals de les co-
marques de Lleida i principal-
ment de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, van començar a 
treballar ahir també a la tarda 
per garantir les distàncies de 
seguretat de dos metres entre 
treballadors i evitar la propa-
gació del Covid-19.

mampara de seguretat que s’ha col·locat al servei d’atenció al ciutadà del canyeret.

magDalena altisent

Els jutjats de Lleida acolliran judicis a la  
tarda per evitar concentració de persones
Inicien una nova fase de la desescalada, que suposa assolir el 65% de la plantilla mentre que fins ara 
només hi havia el 10 per cent || Les vistes no se celebraran fins a finals de la setmana que ve

Mascareta 
obligatòria, cita 
prèvia i no es 
deixen bolígrafs
n Dur mascareta i tenir 
una cita prèvia és d’obli-
gat compliment per als 
ciutadans que necessitin 
accedir aquests dies als 
jutjats de Lleida (vegeu 
SEGRE d’ahir). A més, 
a les entrades s’han col-
locat tots els telèfons 
d’atenció dels jutjats i els 
departaments. 
    “L’objectiu és que a 
l’edifici només hi hagi 
les persones imprescin-
dibles per evitar el risc 
de contacte i que la resta 
es pugui resoldre per te-
lèfon o telemàticament”, 
explica Lucía Jiménez. 
L’acord també estableix 
que “els professionals i el 
públic en general hauran 
d’anar-hi amb el seu propi 
bolígraf”. 
    Per la seua part, Justí-
cia ha comprat 1,2 mili-
ons de mascaretes d’un 
sol ús, 9.500 litres d’alco-
hol i ha destinat 40.000 
euros a instal·lar mampa-
res i pantalles protectores 
als edificis, entre altres 
mesures.

audiència
l’audiència ha assenyalat 
per al 16 de juny el primer 
judici amb prova des del 
març passat

❘ la pobla De segur ❘ Els padrins 
de la residència Verge de Ri-
bera de la Pobla de Segur van 
començar ahir a rebre les pri-
meres visites de familiars des-
prés de rebre l’autorització del 
departament de Salut dilluns 
a la tarda. 

Sílvia Capella, directora de la 
residència, va explicar que ho 
van poder fer al tractar-se d’un 
centre que no ha registrat cap 
cas de Covid-19 i estan nets de 
coronavirus. Les visites les van 
organitzar per torns al jardí del 
centre. A les 10.00 hores van 
sortir els usuaris del primer pis, 
a les 11.00 els del segon i a les 
12.00 els del tercer. Els familiars 
havien de concertar cita prèvia 
i es trobaven amb els residents 
al jardí del centre.

Aquesta residència de la 
Pobla és una de les dotze de 
la regió sanitària del Pirineu 
i Aran que estan catalogades 

primeres visites a una residència, i 
3 més les tindran aquesta setmana

un usuari parlant amb el seu familiar a més de 2 m de distància.

acn

com a verdes (sense contagis) 
i que podien començar a rebre 
visites gràcies al disposar d’un 
protocol avalat per Salut. A 
partir d’avui el centre de Tremp 
també obrirà als familiars, i di-

vendres ho faran el centre Sort 
i La Claror de la Seu d’Urgell. 
La resta de residències ho faran 
quan disposin dels protocols de 
visites i seguretat i rebin l’apro-
vació de Salut.

c.g.a.

les instal·lacions de les piscines del palai de gèu.

La piscina coberta de Vielha, la 
primera a reobrir a Lleida
❘ vielha ❘ El Palai de Gèu de Viel-
ha va reobrir ahir les piscines 
interiors amb limitacions, per 
l’entrada la Val a la fase 2 de 
desescalada. Aquesta obertu-
ra parcial, la primera a Lleida, 
permet una persona per cada 
carrer d’entrenament a la pis-
cina gran i quatre persones a 

la complementària. S’ha de de-
manar cita prèvia i els horaris 
són limitats. 
     Val a recordar que diven-
dres obrirà la piscina coberta 
del Pont de Suert. En tots dos 
casos s’han extremat les nor-
mes de seguretat per evitar 
contactes i contagis.
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Diners de les festes de 
Tàrrega per al comerç
❘ tàrrega ❘ Tàrrega destinarà 
15.000 euros del pressupost 
de la festa major de maig a 
finançar la nova campanya 
de reactivació comercial que 
impulsa la regidoria de Pro-
moció Econòmica. L’equip de 
govern sotmetrà a aprovació 
al ple de demà una modifi-
cació del pressupost per po-
der permetre aquest finan-
çament. La ciutat celebrarà 
una festa major “confinada” 
i el pressupost que no es gasti 
es destinarà també a accions 
per pal·liar la crisi.

Aragó insisteix en 
l’expulsió de l’ós Goiat
❘ lleiDa ❘ El govern d’Aragó va 
insistir ahir en l’expulsió de 
l’ós Goiat de la comunitat, ja 
que des que es va constatar la 
seua presència en aquest in-
dret, el mes de juny del 2019, 
s’han produït almenys quin-
ze atacs.

Alertes sobre episodis 
meteorològics violents
❘ lleiDa ❘ El Servei Meteorolò-
gic de Catalunya i Protecció 
Civil van posar en marxa 
ahir els avisos de situació 
meteorològica de perill per 
temps violent.

Vielha tindrà horts 
urbans l’any que ve
❘ vielha ❘ Vielha tindrà horts 
urbans per a ús veïnal el 
2021. L’ajuntament imple-
mentarà uns 70 horts de 70 
metres quadrats amb zones 
de pàrquing i pícnic.

ERC d’Albatàrrec dóna les 
dietes per a assistència
❘ lleiDa ❘ Esquerra Republica-
na d’Albatàrrec destina les 
dietes per a l’assistència a 
plens a la lluita contra el co-
ronavirus. El grup republicà 
ha acumulat 180 euros i han 
comprat un total de 300 mas-
caretes quirúrgiques que es 
repartiran entre els veïns del 
municipi.

Imatge de la presa de Sant Antoni, al Pallaresa, que actualment gestiona endesa.

segre

mAríA molInA
❘ llaDorre ❘ Una sentència de 
l’Audiència Nacional que ava-
la el traspàs de preses i embas-
saments a l’Estat una vegada 
expira la concessió ha revifat 
reivindicacions al Pirineu. La 
resolució judicial, del mes de 
febrer passat, desatén un re-
curs de la concessionària de la 
central de Lafortunada, a Osca, 
davant la decisió del Govern es-
panyol d’exigir el traspàs. Ai-
xò ha motivat preguntes parla-
mentàries sobre els terminis de 
reversió d’altres instal·lacions, 
mentre que els municipis amb 
hidroelèctriques reclamen con-
servar els ingressos derivats de 
taxes, impostos i cànons, sigui 
qui sigui el titular. L’Associa-
ció de Municipis Afectats per 
Centrals Hidroelèctriques i 
Embassaments de Lleida, que 
reuneix 35 municipis, exigeix 
que si l’Estat assumeix centrals, 
aboni impostos com IBI, BICES 
i IAE, així com taxes i cànons 
que ara paguen les empreses 
hidroelèctriques. El president 

de l’entitat i alcalde de Llador-
re, Salvador Tomàs, va apuntar 
que aquests ingressos són vitals 
per als municipis amb centrals, i 
va exigir un acord amb l’admi-
nistració. També va reclamar 
claredat a l’hora d’establir els 
terminis i dates en què expiren 
les concessions, en principi de 
75 anys, pròrrogues incloses, 
encara que persisteixen dubtes 
sobre si es compten des de la 

Una resolució a favor de revertir 
centrals atia reivindicacions al Pirineu
Una sentència de l’Audiència Nacional avala el traspàs a l’Estat a l’acabar les 
concessions || Els ajuntaments volen conservar taxes, impostos i cànons

sentències gestió hidràulica

posada en marxa o des de l’any 
1986, data de l’última llei d’Ai-
gües. Tomàs va indicar que al-
gunes es podrien traspassar en 
dos o tres anys, mentre que en 
d’altres la concessió s’allargaria 
fins al 2060. Cal recordar que 
diversos municipis del Pirineu 
i partits com ERC han sol·lici-
tat que les centrals passin a ser 
públiques a partir del 2023, any 
en què expirarien algunes con-
cessions de centrals del Sobirà 
i la Ribagorça. Els republicans 
han reclamat aquesta setmana 
al Govern espanyol saber quan 
està prevista la reversió de les 
centrals de Cabdella, Seròs, 
Sossís, Talarn, Camarasa, Po-
bla, Molins, Sant Llorenç de 
Montgai, Terradets i la Plana.

dAteS I termInIS
els consistoris volen  
que se’ls aclareixi quan  
podria començar el  
traspàs a l’administració

n La CUP exigeix la dimissió 
del Fiscal en Cap de Lleida, 
Juan Francisco Boné, per ar-
xivar la investigació sobre 
presumptes irregularitats 
en les concessions de quatre 
centrals hidroelèctriques de 
la Vall Fosca, en concret al 
riu Flamisell, com ja va in-
formar aquest diari el 2019. 
Aquesta formació va presen-
tar una denúncia a la Fiscalia 
Anticorrupció per presumpte 
delicte de falsedat documen-
tal, frau en el registre públic, 
prevaricació de funcionari 

públic i malversació de fons 
públics per la gestió de la 
CHE. Incideix que Boné és 
fill de Francisco Boné San-
güesa, antic tècnic de la CHE, 
ja difunt, que hauria auto-
ritzat aquestes concessions 
quan treballava a l’organis-
me. Per la seva part, Boné va 
dir que una Fiscal instructora 
de la Seu va valorar el cas i 
va proposar arxivar-lo. Va 
afegir que a la denúncia no 
s’esmentava el seu pare com a 
denunciat i que mai no li van 
demanar que s’abstingués.

La CUP insta el Fiscal a dimitir  
per afavorir quatre centrals
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Imatge d’arxiu de la baixada infantil de falles a Durro.

txaume bonet

reDaccIó
❘ LLeiDa ❘ A la llarga llista de ce-
lebracions suspeses per la crisi 
del coronavirus es van sumar 
ahir la tradicional baixada de 
falles de Durro, al municipi de 
la Vall de Boí, la de la Pobla de 
Segur i la de Senet, després que 
ja l’ajornés Alins. Segons van 
explicar els organitzadors de 
la festa de Durro, en un primer 
moment s’havien plantejat res-
tringir la participació als veïns 
del poble encara que, a causa 
de l’augment de consultes i re-
serves per part de visitants, “no 
podem assumir l’assistència ni 
garantir la seguretat dels nos-
tres veïns”. 

Malgrat que la baixada estava 

prevista per al dia 12 de juny, 
l’havien retardat al dilluns 15 
per poder reduir l’assistència 
de públic. “Els veïns han volgut 
anteposar la salut tant dels fa-
llaires com de tots els visitants 
i, al no poder garantir una as-
sistència limitada, han optat per 
cancel·lar definitivament l’edi-
ció d’aquest any”, va assegurar 
l’alcaldessa de la Vall de Boí, 
Sònia Bruguera, que divendres 
es reunirà amb la resta de mu-

Les falles, a la corda fluixa pel virus
suspenen la baixada de Durro, la Pobla de segur i senet || La resta de municipis fallaires es 
reuneixen aquesta setmana per decidir si adapten les festes a les restriccions del coronavirus

tradicions crisi sanitària

nicipis fallaires per decidir si se 
celebren o no la resta de festes. 
“Si algun dels pobles decideix 
mantenir l’esdeveniment, hau-
rem de començar a idear un pro-
tocol per poder garantir la se-
guretat de tots els participants”, 
va destacar Bruguera. 

La Pobla de Segur també ha 
suspès el tradicional descens i 
posterior desfilada, programa-
da per al proper 17 de juny, a 
l’espera de decidir si celebra-

ran alguna activitat alternativa. 
També Senet hauria cancel·lat 
la celebració, mentre que altres 
localitats com Vilaller aposta-
ran per “un acte simbòlic per 
mantenir viu l’esperit de les fa-
lles, sempre respectant les re-
comanacions sanitàries i limi-
tant l’assistència”, va explicar 
la presidenta de l’Associació de 
Municipis Fallaires, del consell 
de l’Alta Ribagorça i alcaldes-
sa de Vilaller, María José Erta. 

Durro i la Pobla de Segur són 
els primers pobles a celebrar 
les falles. Els segueixen Boí, el 
Pont de Suert, Vilaller, Barru-
era, Erill, Taüll i Llesp, a l’Al-
ta Ribagorça. Aran crema Eth 
Haro per Sant Joan i també hi 
ha falles a Isil, al Sobirà, entre 
altres poblacions. 

La declaració de Festes del 
Foc com a Patrimoni de la Hu-
manitat l’any 2015 va suposar 
tot un revulsiu turístic.

acte SImbòlIc
Localitats com Vilaller 
opten per celebrar  
un acte simbòlic per 
mantenir viva la tradició

Busquen suport 
per convertir els 
Rais en Patrimoni 
de la Humanitat
n Els Raiers de Coll de 
Nargó i de la Pobla han 
posat en marxa una cam-
panya per donar a conèi-
xer aquesta tradició, que 
podria convertir-se en 
Patrimoni Cultural Im-
material de la Humani-
tat. Segons va explicar el 
president dels Raiers de 
Coll de Nargó, Àlex Fer-
ré, “la Unesco ha acceptat 
la candidatura de la festa 
dels Rais i ara, més que 
mai, necessitem el suport 
de la ciutadania per do-
nar a conèixer la tradició 
a tot el món”. A través de 
les xarxes socials, anima 
la ciutadania a enviar un 
vídeo al correu raiersde-
nargounesco@gmail.com, 
en el qual aparegui el nom 
i cognom de la persona in-
teressada i una explica-
ció del seu vincle amb la 
festa (en cas de tenir-lo), 
a més de mostrar el seu 
suport. En cas de ser de-
clarada la festa dels Rais 
de Nargó i la Pobla patri-
moni de la Unesco, seria 
la quarta festa que acon-
segueix aquest distintiu a 
Catalunya.

La Fundació aspros recull  
i destrueix guants, peücs  
i mascaretes sanitàries
a través de la seua empresa tecnosolucions

iniciatives coronavirus

Un treballador recollint una capsa de cartró amb residus d’ePI.

❘ LLeiDa ❘ La Fundació Aspros de 
Lleida, dedicada a l’atenció de 
persones amb alguna discapaci-
tat intel·lectual, ha engegat una 
iniciativa pionera que consis-
teix a recollir i destruir equips 
de protecció individual (EPI) 
contra el coronavirus, com ara 
guants, mascaretes, bates, peücs 
i gorres. 

El projecte forma part d’una 
nova línia de negoci de Tec-
nosolucions, l’àrea de gestió i 
destrucció de documents d’As-
pros. El servei va començar di-
jous passat en empreses i esta-
bliments comercials de Lleida, 
Tarragona i tot Catalunya. Per 
a això, els treballadors de Tec-
nosolucions ja han començat a 
repartir capses de cartró entre 

els seus clients, que hauran de 
dipositar-hi els residus. De ma-
nera periòdica, els empleats de 
la fundació efectuaran la reco-
llida per portar els EPI a l’abo-
cador, on es realitzarà el trac-
tament de traçabilitat de gestió 
de residus, tal com estableix la 
normativa estatal. 

El director executiu d’Aspros, 
Enric Herrera, explica que la 
iniciativa permet a l’entitat 

aspros

“continuar generant oportu-
nitats laborals a les persones 
amb discapacitat després d’un 
canvi de conjuntura derivat de 
la pandèmia del coronaviurus”. 
En aquest sentit, destaca que 
Aspros ha aconseguit poder 
“reinventar-se” i “convertir 
d’aquesta manera en una opor-
tunitat una situació de crisi per 
al Tercer Sector”, aprofitant un 
servei que ja oferia i adaptant-lo 

a les noves necessitats. La re-
collida de residus d’equips de 
protecció individual “afavori-
rà la millora de la seguretat en 
les empreses i establiments co-
mercials, a més de contribuir a 
reduir l’impacte de residus en 
el medi ambient”, destaquen. 
Tecnosolucions va nàixer l’any 
2008 com a Centre Especial de 
Treball (CET) d’aquesta entitat 
lleidatana.

emPreSeS
Des de dijous treballa  
amb empreses i centres 
comercials de tarragona, 
Lleida i tot Catalunya

L’AECC reprèn teràpies 
presencials a Tremp
❘ LLeiDa ❘ L’AECC-Catalunya 
contra el Càncer de Lleida 
torna a la normalitat de for-
ma progressiva, amb la reac-
tivació dels grups de teràpia 
presencial a Tremp. També 
inicia les marxes nòrdiques 
de la Pobla de Segur, que 
comencen aquest dissabte. 
Les segueix la caminada de 
Sort (diumenge), Tremp (6 
de juny) i la Vall Fosca (7 de 
juny).

Proven tres fàrmacs 
alhora contra l’esclerosi
❘ barCeLona ❘ Un assaig clínic 
per a l’esclerosi múltiple en 
el qual ha participat la UOC 
permet estudiar múltiples 
fàrmacs de forma simultà-
nia. Encara que cap dels tres 
medicaments assajats no ha 
resultat eficaç, la investiga-
ció demostra que l’estratè-
gia és viable en neurologia 
i pot accelerar la recerca de 
fàrmacs.
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