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esports | pàg. 25
el Cn lleida i Balaguer reobriran avui 
les piscines amb ús únicament 
esportiu, permès des d’ahir en fase 1

1,30 €

GUIA |  pàg. 34
Obren les biblioteques públiques de  
lleida, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa,  
la Seu d’urgell i Cervera

Salut preveu que Lleida avanci 
a fase 2 i el Pirineu a 3 dilluns
Sense morts || Ponent no va registrar  
ahir cap defunció, tot i que els nous 
positius van ascendir a 31

Hospitalitzats || Només queden nou 
persones a l’UCI i una vintena  
a planta, totes elles estables

Lliure mobilitat || Ábalos anuncia el 
final de les restriccions entre àrees, 
províncies i comunitats en fase 3

Petició a moncloa que en el cas del Pla està suPeditada al fet que no augmentin els contagis

és notícia ❘ 3-10 ❘ lleida ❘ 13-14

MAgdAlenA AlTISenTC. SAnS

AMAdO fOrrOllA

Obre el pavelló de la 
Fira amb 150 places  
i rebuig veïnal
Per a sensesostre que busquen 
feina al camp, i el futbolista Keita 
Baldé lloga un bloc a la Mariola  
per a seixanta temporers

Tornada a l’escola, 
pocs i amb precaució

A l’esquerra, una 
guarderia de la Seu. 
Al peu, Tremp.

zer AlTA rIBAgOrÇA

Sense col·legi en un 
poble al no estar 
vacunats 13 nens
eSTAT d’AlArMA

Salut denuncia la 
festa d’“abraçades i 
petons” de Pàmies
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La Generalitat proposarà a l’Estat que el Pirineu passi a la fase 3 de la desescalada de l’estat d’alarma per Covid-19 
dilluns. Això permetrà a les comarques de muntanya rebre turistes, ja que el Govern espanyol relaxarà la restricció 
de mobilitat entre províncies i comunitats. El pla de Lleida podrà passar a la fase 2 si no pugen els contagis.

coronavirus mobilitat

“Això ens serveix 
per visualitzar  
com serà el  
curs vinent”
n Sílvia Tomàs, directora 
de l’escola mossèn Albert 
Vives de la Seu d’Urgell, 
va considerar ahir sobre 
la tornada a les aules que 
“moltes famílies estan a 
l’expectativa i tenen por, 
no se senten segures” (ve-
geu les pàgines 4 i 5). 

“Haver tornat a obrir 
portes ens serveix per vi-
sualitzar com serà el fu-
tur i començar a encarar 
el pròxim curs escolar”, va 
dir la directora. L’escola 
comptava ahir amb vuit 
professors, entre equip 
directiu i docents. 

“La reincorporació 
serà progressiva en fun-
ció dels alumnes d’infantil 
i de les tutories que vagin 
reservant els alumnes de 
la resta de cicles.” Per als 
de sisè de primària, l’es-
cola prepara dos jornades 
de comiat.

Salut proposa que Lleida passi a la fi a 
la fase dos dilluns i el Pirineu, a la tres
Si no augmenten els contagis a les comarques del pla al llarg d’aquesta setmana
r. r. / redacció
❘ lleiDa ❘ Lleida podrà avançar 
dilluns en la desescalada de l’es-
tat d’alarma. La Generalitat es-
pera proposar a l’Estat que les 
comarques del pla passin a la 
fase 2, després de prorrogar una 
setmana la fase 1 per un repunt 
de contagis. Tanmateix, la de-
cisió final està condicionada al 
fet que els nous casos mostrin 
una evolució favorable en els 
pròxims dies. Quant al Pirineu, 
el departament de Salut dóna 
per fet que passarà a la fase 3. 
Ho farà sota noves normes, que 
permetran a les comarques de 
muntanya rebre turistes d’altres 
províncies i comunitats abans 
del que s’havia previst.

L’Estat va anunciar ahir que 
relaxarà les restriccions de mo-
bilitat entre províncies i comu-
nitats autònomes, i permetrà 
la circulació de persones entre 
territoris que es trobin a la fase 
3. En el cas del Pirineu, arribar 
a aquesta tercera etapa no li per-
metria encara rebre visitants del 
pla de Lleida ni tampoc de Bar-
celona i l’àrea metropolitana, al 
trobar-se en estadis inferiors de 
la desescalada. En canvi, sí que 
podrien arribar-ne de la resta de 
Catalunya i d’altres punts d’Es-
panya (vegeu el desglossament).

El sector turístic ho va rebre 
com una notícia “excel·lent”, 
especialment després d’un mes 
d’abril en què el turisme no va 
tenir ingressos. L’Institut Naci-
onal d’Estadística va registrar 
per primera vegada una insòlita 
despesa nul·la, de zero euros, 
durant el segon mes de l’estat 
d’alarma, derivat del tancament 
de fronteres i les restriccions a 
la mobilitat interna. L’activitat 
turística de Lleida només va 
mostrar un tímid inici a finals 
del mes passat, basat en uns 
quants visitants que es traslla-
daven dins de les seues respec-
tives regions sanitàries.

Al marge dels anuncis de la 
Generalitat i de l’Estat per als 
propers dies, l’obertura d’esco-
les i instituts de secundària al 
Pirineu i el Solsonès es va con-
vertir ahir en l’exemple més 
tangible del procés de desesca-
lada a Lleida. La gran majoria 
de centres escolars van obrir 
sense activitat lectiva (continua 
sent telemàtica) perquè les famí-
lies tinguessin la possibilitat de 
portar els escolars. Només uns 
quants van anar als col·legis i al-
gun, com és el cas del Garona de 
Vielha, va obrir sense alumnes 
(vegeu les pàgines 4 i 5).

tres alumnes de l’escola mossèn albert Vives de la Seu, sota estrictes mesures de prevenció.

c. sans

❘ lleiDa ❘ El ministre de Trans-
port, Mobilitat i Agenda Ur-
bana, José Luis Ábalos, va 
avançar ahir que, en la sisena 
pròrroga de l’estat d’alarma per 
la crisi sanitària del coronavi-
rus, l’Estat permetrà la mobi-
litat entre regions sanitàries, 
províncies i comunitats autò-
nomes que es trobin a la fase 3 
de la desescalada. Començarà 
a aplicar-se a partir de dilluns 
vinent, quan està previst que 
gran part de Catalunya i Es-
panya arribin a aquesta tercera 
etapa, la qual cosa representa 
un avanç d’almenys dos setma-
nes respecte a les previsions 
inicials. Les normes encara en 
vigor només preveuen la mobi-
litat entre territoris a partir de 
la quarta fase.

En el cas del Pirineu, podria 
a la fi rebre visitants de fora de 
la seua regió sanitària, però no 
del pla de Lleida ni tampoc de 
Barcelona i l’àrea metropolita-

l’estat avança la mobilitat entre territoris
Permetrà la circulació de persones entre províncies i comunitats que es trobin a la 
tercera etapa de la desescalada, una cosa que abans només estava prevista a la quarta

Visitants de la Seu, a l’entrar dissabte en un hotel d’esterri.

m. monné

na, el seu principal mercat. La 
capital catalana i l’àrea metro-
politana es troben ara a la fase 
1 i la Generalitat proposarà que 
passin a la 2 la setmana que ve. 
Tanmateix, el canvi anunciat 
per Ábalos suposa una millora 

per al sector turístic, que fins 
ahir no esperava poder rebre 
turistes fins almenys d’aquí a 
tres setmanes, a l’arribar a la 
fase 4.

Per la seua banda, el presi-
dent de la Federació d’Hos-

taleria de Lleida, Josep Cas-
tellarnau, va apuntar que el 
canvi que planteja el Govern 
central és una “excel·lent no-
tícia”, a l’espera de poder re-
bre visitants de Barcelona i el 
seu entorn, i de l’obertura de 
la frontera amb França, país 
emissor de la majoria de turis-
me estranger de Lleida. Això 
últim no s’espera fins al dia 21.

També va incidir en la con-
veniència d’obrir la frontera 
francesa el president del Gre-
mi d’Hostaleria d’Aran, Xacobe 
Bartolomé, que va apuntar que, 
fins llavors, “tot el que sigui 
rebre turistes és benvingut” 
en un territori com la Val, on 
el turisme i els serveis que s’hi 
associen són l’espina dorsal de 
la seua economia. En aquest 
sentit, Andorra s’ha avançat i 
ahir va obrir la frontera gal·la 
mentre que el pas per l’espa-
nyola continuava restringit 
(vegeu la pàgina 19).
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laura roDríguezc.sans

el col·legi garona de Vielha va obrir però no hi va anar cap alumne.Míriam Vilaseca, alba castiñeiras i aitana rosell, estudiants de l’institut Joan Brudieu.

c.SanS/e.f./h.c.
❘ lleiDa ❘ Els col·legis del Pirineu 
van reobrir ahir a mig gas, des-
prés d’onze setmanes de tanca-
ment obligat per l’estat d’alarma 
sanitària, per la poca demanda 
dels alumnes a tres setmanes 
de l’acabament del curs esco-
lar. Segons les dades de la con-
selleria d’Educació, a la regió 
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran 
han obert entre ahir i avui 42 
escoles, 10 instituts, dos centres 
concertats, una escola oficial 
d’idiomes i un centre de forma-
ció d’adults. Només un col·legi 
es va mantenir tancat, i ho va 
fer per falta d’alumnes. Es tracta 
de l’escola Espluga de Serra, al 
terme municipal de Tremp i a 
la zona d’escolarització rural 
(ZER) Alta Ribagorça, els tret-
ze alumnes del qual no estan 
vacunats, segons va confirmar 
la delegada de la Generalitat al 
Pirineu, Rosa Amorós. Tenir el 
calendari de les vacunes al dia 
és un dels requisits del depar-
tament per assistir a l’escola, 
com ho és no tenir símptomes 
de la malaltia ni ser població de 
risc en el cas del personal do-
cent. Cap dels trezte alumnes no 
cursa sisè de Primària, un dels 
cursos per als quals està pensa-
da la reobertura dels col·legis 
al ser l’últim d’un cicle. No va 
ser l’únic centre sense alumnes. 
L’escola Garona de Vielha va 
obrir però va passar la primera 
jornada sense alumnes. A la de 
Les, al Baish Aran, tampoc hi 
va anar cap alumne.

A l’Alt Urgell, Xavier Falcó, 
de l’institut Joan Brudieu de la 
Seu, va explicar que el centre 
va acollir seixanta alumnes de 
segon de batxillerat. Els docents 

han adaptat les classes amb les 
assignatures de les quals s’exa-
minaran a la selectivitat. Al-
guns professors no han pogut 
reincorporar-se a les classes al 
ser considerats dels grups de risc 
o haver estat en contacte amb 
persones contagiades. Míriam 
Vilaseca, Alba Castiñeiras i 
Aitana Rosell, estudiants del 
centre, van explicar que “hem 
d’estar tres hores a l’institut sen-
se poder sortir de l’aula. Teníem 
ganes de tornar a classe però 
no en aquestes condicions”. A 
la guarderia municipal Els Mi-
nairons de la Seu, que va obrir 
portes amb nou nens, el perso-

nal va desinfectar les mans dels 
petits a l’entrar i els van ajudar 
a canviar-se de sabates. La mot-
xilla i les sabates del carrer els 
guarden en bosses tancades 
fins al moment de la sortida. 
Seguint les indicacions d’Edu-
cació, les aules tenen una ràtio 
màxima de cinc alumnes i l’ho-
rari d’obertura del centre és de 
7.45 a 13.15 hores i no s’ofereix 
servei de menjador.

Activitats a l’aire lliure
D’altra banda, al Sobirà, la 

guarderia Els Malfargats de Ri-
alp va optar per prioritzar les 
activitats a l’aire lliure. Ahir 
va rebre sis alumnes, que es 
van distribuir en dos grups. 

Els col·legis del Pirineu 
reobren sense incidències  
però amb pocs alumnes
L’escola Espluga de Serra de Tremp, sense els seus 13 estudiants 
al no estar vacunats || Sindicats critiquen que falta protecció

SenSe aluMneS
Diversos centres, entre els 
quals dos d’aran, van obrir 
però sense alumnes, ja que 
l’assistència és voluntària

La directora, Merche Sicilia, 
va opinar que el més difícil és 
que mantinguin la distància 
entre ells. L’ús del transport 
escolar al Pirineu va ser escàs 
i només el van sol·licitar ahir 
tretze alumnes, gairebé tots de 
sisè de Primària. Els sindicats 
van destacar la baixa afluència 
d’alumnes, que és voluntària, 
i van criticar la falta de mate-
rial de protecció (mascaretes i 
termòmetres).

A Catalunya, Educació calcu-
la que aquesta setmana obriran 
un 40% dels centres públics i un 
25% dels concertats. Ahir era 
festiu en 150 municipis. la guarderia Malfargats de rialp prioritza les activitats a l’aire lliure.

els Minairons de la Seu d’urgell va obrir ahir amb nou nens i espera la incorporació de tres més.

marta lluvich/acn

c.sans
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ajuntament De vilallerarnau valverDe/regió 7

el col·legi Vidal i abad de Vilaller, amb pocs alumnes i estrictes distàncies de seguretat.Una professora pren la temperatura a una alumna a l’escola arrels de Solsona.

elS pareS

«no teníem cap  
altra opció que portar 
els fills a la guarderia i a 
l’escola. no tenim  
cap sensació 
d’inseguretat».
neus serradell. la seu

«vull entendre que 
l’autoresponsabilitat 
va davant de moltes 
altres coses i em sento 
segura a nivell de 
propagació del virus».
dolo pérez. la seu

«la meua dona és sanitària 
i jo autònom i no podia 
dedicar-me de ple a la 
meua feina. És positiu per 
al nen tornar a poc a poc a 
aquesta nova normalitat».
xavier aulesa. la seu

personal de l’escola Valldeflors de Tremp va prendre la temperatura als alumnes que van anar al centre ahir.la guarderia Malfargats de rialp prioritza les activitats a l’aire lliure.

Una alumna es neteja les mans amb hidroalcohol al Joan Brudieu de la Seu.

magDalena altisentmarta lluvich/acn

c.sans

n Els centres educatius de la 
capital i la resta del pla van 
seguir ahir tancats per als es-
tudiants, al no haver passat 
la regió sanitària de Lleida 
a la fase 2 encara (vegeu pà-
gina 3). 

La majoria es van netejar a 
fons i les direccions ho tenien 
tot a punt per obrir avui, però 
una setmana més els servi-
rà per acabar de concretar 
qüestions. Per exemple, con-
tactar amb les famílies per 
determinar quants alumnes 
d’educació infantil aniran a 
l’escola, que acollirà a mo-
de de guarderia els nens els 
pares dels quals treballin, i 
distribuir els espais. 

Així mateix, molts centres 
educatius ja havien progra-
mat les tutories personalit-
zades amb cita prèvia per 
als alumnes d’altres cursos 
a partir del dia 8, de manera 
que no han hagut de modifi-
car horaris. 

Alguns estan fent els úl-
tims retocs als plans de des-
confinament per tenir-ho tot 
preparat per dilluns que ve. 
Han establert accessos dife-
renciats a les instal·lacions i 
han fixat horaris diferents 
per atendre els alumnes, so-
bretot els que finalitzen una 
etapa educativa (sisè de pri-
mària, quart d’ESO i segon 
de batxillerat).

l’apUnT

A punt per a l’obertura al  
pla el dia 8, ja a la fase 2
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Ferit un camioner de Lleida en un 
aparatós accident al Vallès.

p. 18
A subhasta cent permisos per caçar a 
l’Alt Urgell i la Cerdanya.

p. 19

els treballs per renovar el ferm provoquen que una de les calçades hagi de ser bidireccional.

mAite monné

x. rodríguez
❘ LLeiDA ❘ Les reivindicades obres 
per refer el ferm de l’autovia A-2 
entre les sortides de Torrefarre-
ra i Corbins van començar ahir 
sense cues malgrat que els tre-
balls comporten el tancament 
dels dos carrils que van en di-
recció Barcelona entre aquests 
dos municipis del Segrià i els 
vehicles circulen per la calça-
da oposada, que serà bidirec-
cional durant les sis setmanes 
que duraran les obres. El mi-
nisteri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana ja va portar 
a terme a finals de la setmana 
passada els treballs previs i ja 
va reparar 400 metres del ferm 
per poder fer les desviacions de 
trànsit previstes (vegeu SEGRE 
de dissabte).

El subdelegat del Govern a 
Lleida, José Crespín, va explicar 
que els treballs es portaran a 
terme per trams. Cada setma-
na, els dilluns i dimarts s’aixe-
carà el paviment, els dimecres 
i dijous s’instal·larà el nou i els 
divendres es pintarà. Per això, 
Crespín va assegurar que “ca-
da setmana hi haurà un tram 
d’aproximadament un quilòme-
tre d’autovia renovat” pel qual 
ja es podrà circular.

Comença sense cues la reparació del ferm  
de l’A-2 al Segrià, que reobrirà per trams
Cada setmana s’actuarà en un quilòmetre d’autovia pel qual es podrà circular de nou els divendres

infraestructures carreteres

Aquesta és només la primera 
part d’un projecte per renovar 
el ferm en quinze quilòmetres 
d’autovia entre Torrefarrera 
i els Alamús (variant de Llei-
da). Aquest és un del trams que 
registren un volum de trànsit 
més alt, amb una mitjana d’uns 

40.000 vehicles al dia, dels 
quals més de 10.000 són cami-
ons. L’Estat inverteix 7,6 mili-
ons d’euros en aquestes obres, 
que són una llarga reivindicació 
del territori, que denuncia des 
de fa anys el mal estat del pa-
viment d’aquesta carretera, un 

dels principals eixos viaris de 
les comarques del pla. 

De fet, alcaldes del Pla d’Ur-
gell van firmar al setembre un 
manifest en el qual exigien la 
reforma de l’autovia, que con-
sideren “obsoleta”, i per la seua 
banda els consells de l’Urgell i la 

municipis desescalada
mAgDALenA ALtisent

Les parades de roba van tornar ahir al mercat de Tremp.

El mercat setmanal de Tremp 
recupera totes les parades
x.r.
❘ tremp ❘ El mercat setmanal de 
Tremp va recuperar ahir les pa-
rades de roba i complements, 
que van deixar de participar-hi 
arran de la declaració de l’estat 
d’alarma pel coronavirus. Això 
es deu al fet que Tremp es troba 

a la fase 2 de la desescalada. Du-
rant el confinament, el mercat 
es va celebrar tan sols amb les 
parades d’alimentació. 

S’ha de recordar que la Seu 
d’Urgell també preveu avui re-
cuperar la normalitat al mercat 
setmanal.

Redueixen el 
cabal del Segre 
per combatre la 
mosca negra

medi ambient

❘ LLeiDA ❘ Endesa regularà a 
partir d’avui el cabal dels 
rius Segre i Ebre adaptant 
l’activitat de les centrals per 
facilitar el tractament contra 
la mosca negra. Durant qua-
tre dies, el Consorci de Políti-
ques Ambientals de Terres de 
l’Ebre durà a terme tasques 
de mostreig, aplicació de 
producte i avaluació del re-
sultat que conformen aquest 
tractament. Així doncs, des 
d’avui i fins divendres que 
ve, Endesa modificarà el tur-
binat de cinc de les centrals 
per garantir un cabal de riu 
inferior a l’actual. 

Aquesta acció, que es 
porta a terme d’acord amb 
la Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre i la Generalitat, 
té com a objectiu reduir la 
presència d’aquesta espècie.

Segarra i ajuntaments de Lleida 
van aprovar mocions per de-
manar millores en la seguretat 
de la via.

Estudi de trànsit a l’AP-2
D’altra banda, l’Estat ha for-

malitzat el contracte per redac-
tar un estudi per analitzar com 
canviarà el trànsit a l’AP-2 al 
seu pas per Lleida quan expiri 
la concessió actual el 31 d’agost 
del 2021 i el Govern central 
n’assumeixi la gestió. En aquest 
sentit, Crespín va apuntar que 
l’objectiu del projecte és “es-
tudiar quins seran els fluxos 
de trànsit” quan expiri la con-
cessió, que actualment està en 
mans d’Abertis i l’Estat ja va 
anunciar que no la renovarà. El 
contracte, que s’ha adjudicat per 
538.000 euros, preveu analitzar 
els trams de l’AP-2 entre Sara-
gossa i el Vendrell i de l’AP-7 de 
Tarragona a la Jonquera.

Les dades recopilades per-
metran determinar les millors 
solucions per a les actuacions 
que s’hagin d’executar per adap-
tar-se a la demanda, tals com 
la remodelació d’accessos exis-
tents, la construcció de nous o la 
implantació de mesures contra 
el soroll.
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r. r.
❘ lleiDa ❘ La junta de govern de 
la Diputació va aprovar ahir el 
repartiment del milió d’euros 
que, el mes d’octubre passat, es 
van comprometre a aportar per 
reparar camins danyats aquell 
mateix mes per la Dana, el de-
vastador temporal que va pro-
vocar inundacions i danys mili-
onaris al pla de Lleida. Un total 
de 47 ajuntaments podran aco-
llir-se a aquests ajuts, després 
d’haver declarat desperfectes 
per valor de 5,6 milions d’eu-
ros a la seua xarxa de camins. 
Tècnics de consells comarcals i 
de la corporació provincial han 
participat en aquestes valoraci-
ons, que serveixen com a base 
per al repartiment dels fons.

El milió d’euros de la Dipu-
tació es repartirà d’acord amb 
el percentatge dels danys de 
cada ajuntament respecte al 
total, 5.687.511 euros entre els 
47 municipis. Així, Arbeca és 
el que ha declarat desperfectes 
més abundants i el que rebrà 
més diners. Els danys a la se-
ua xarxa de camins, valorats 
en 602.047 euros, suposen un 
10,6% del total i aquest serà el 
percentatge del milió d’euros 
que cobrarà de l’ens provincial: 
105.854 euros.

Aquesta mateixa norma 
s’aplica al calcular la resta de 
subvencions, que oscil·len entre 
els 83.770 euros per a Cervià 
de les Garrigues, on el danys 
ascendeixen a 477.014; i els 104 
que rebrà Vilanova de Bell-
puig, que només va declarar 
desperfectes per valor de 592 
euros. El govern d’ERC i Junts-
xCat a la Diputació va adoptar 
aquest sistema per poder ga-
rantir la proporcionalitat en 
l’assignació dels ajuts i evitar 
així criteris discrecionals.

Després de l’aprovació dels 
ajuts, els ajuntaments els hau-

ran de sol·licitar mitjançant 
decrets d’alcaldia o acords de 
junta de govern, en funció de la 
quantia de les subvencions. Es 
tracta d’una tramitació abreu-
jada que la Diputació aplica 
també en el seu pla de xoc per 
poder pal·liar els perjudicis de 
la crisi del coronavirus. El re-
partiment arriba més de mig 
any després del temporal. El 

diputat provincial responsable 
de Cooperació Municipal i vi-
cepresident segon, Jordi Lator-
re, va explicar que en principi 
van esperar per provar d’aug-
mentar els ajuts amb diners 
del superàvit de la Diputació. 
Al constatar que l’autoritza-
ció de l’Estat no arribava, es 
van limitar a assignar els fons 
ja previstos.

Un milió per a reparacions 
en camins de 47 municipis
Subvencions de la Diputació als afectats pel temporal del mes 
d’octubre || Declaren desperfectes per valor de 5,6 milions

municipis ajuts

Imatge d’arxiu d’Arbeca després del temporal de l’octubre.

Les Garrigues. Arbeca, Bovera, Castelldans, Cervià, el Vilosell, 
els Omellons, Fulleda, Juneda, la Granadella, la Pobla de Cér-
voles, l’Albagés, l’Albi, les Borges Blanques, l’Espluga Calba, 
Puiggròs, Tarrés i Vinaixa.

El Segrià. Aspa, Lleida i Puigverd de Lleida.

El Pla. Barbens, Bell-lloc, Bellvís, Castellnou de Seana, el Pa-
lau, el Poal, Fondarella, Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, Miral-
camp, Sidamon, Torregrossa, Vila-sana i Vilanova de Bellpuig.

L’Urgell. Belianes, Bellpuig, Ciutadilla, els Omells de na Gaia, 
Maldà, Sant Martí de Riucorb i Tàrrega,

La Segarra. Montoliu de Segarra i Montornès de Segarra.

Alt Urgell, Noguera i Solsonès. Guixers (Solsonès), Peramola 
(Alt Urgell) i Vilanova de l’Aguda (Noguera).

elS munIcIpIS benefIcIArIS

magDalena altisent

■ L’Associació d’Iniciati-
ves Rurals de Catalunya 
(ARCA) demana també 
que es paralitzi la tra-
mitació de la proposició 
de llei que crea aquesta 
agència. La seua presi-
denta, Roser Bombardó, 
va explicar que volen que 
la proposta es consensuï 
amb tot el territori i que 
“el futur consell rector de 
l’organisme tingui repre-
sentació del territori” i del 
món rural.

Entitats demanen 
paralitzar-ne  
la tramitació

Imatge del ras de conques, a les Valls de Valira.

medi ambient polèmica

c.c.a.u.

c.S. / x.r.
❘ la seu D’urgell ❘ Disset dels 
dinou alcaldes de l’Alt Ur-
gell han donat suport a una 
moció en la qual demanen 
“ser escoltats” pels partits 
impulsors de la proposició 
de llei que cregui l’Agència 
de Patrimoni Natural abans 
que el text sigui debatut al 
Parlament. Insten a “fer una 
relectura més pausada i refle-
xiva amb i des dels municipis 
i les comarques on l’agència 
tindrà més repercussió”. 
D’aquesta manera, aquests 
primers edils s’uneixen als 
del Sobirà i del Jussà, a la 
Diputació, sindicats agraris 
i propietaris forestals, que 
demanen que es paralitzi la 
tramitació i consensuar la 
proposta (vegeu SEGRE de 
diumenge).

En aquest sentit, 17 al-
caldes de l’Alt Urgell (tots 
menys els del Pont de Bar, 
que es va abstenir, i Organyà, 
que va votar en contra) van 
lamentar que “pràcticament 
cap dels nostres ajuntaments 
no havia tingut coneixement 
de la tramitació de la llei ni 
del seu contingut”. Per això, 
en els últims dies s’han reu-

nit amb el conseller de Ter-
ritori, Damià Calvet, i altres 
representants del departa-
ment. Consideren que en la 
tramitació “hauria estat de-
sitjable el diàleg directe i la 
recerca del màxim consens” i 
adverteixen que “amb tota la 
informació de què disposem 
fins al moment creiem que hi 
ha dubtes o matisos que seria 
necessari que quedessin més 
clars”.

l’alt urgell, contra  
la nova agència de 
Patrimoni natural
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redacció
❘ lleiDa ❘ Totes les capitals de co-
marca de la província de Llei-
da compten des d’ahir amb les 
biblioteques públiques obertes 
als usuaris. Això sí, de moment, 
només amb el servei de préstec 
de llibres i altres documents a 
través de cita prèvia (per telèfon 
o correu electrònic) i per a les 
devolucions. Els equipaments 
públics de Lleida, Balaguer, Tàr-
rega, la Seu d’Urgell, Mollerussa 
i Cervera es van sumar així als 
centres que ja van obrir al públic 
la setmana passada a Tremp, 
Solsona, Vielha, Sort i el Pont 
de Suert, entre altres localitats. 

La Biblioteca Pública de Lleida 
va reprendre l’activitat presen-
cial després de dos mesos i mig 
de tancament. A partir de les 
15.00 hores i fins a les 20.00, el 
personal tenia previst entregar 
als usuaris els més de vuitanta 
llibres encarregats des de la set-
mana passada. 

A Tàrrega, el personal de la 
biblioteca Germanes Güell va 
assegurar que “el telèfon no pa-
ra de sonar, la gent demana cita 
prèvia per sol·licitar exemplars 
o per informar-se de si poden 
consultar documents”, va in-
formar SEGRE Tàrrega. Només 
durant el matí, van passar més 

d’una desena de persones per 
aquest equipament per recollir 
llibres o altres documents. La 
biblioteca Sant Agustí de la Seu 
d’Urgell va reobrir també amb 
totes les mesures sanitàries ac-
tivades (gel desinfectant, mas-
caretes) i amb “quarantena de 
quinze dies” per als documents 

retornats, va informar C. Sans. 
Al matí va rebre cinc usuaris, 
que van recollir llibres encarre-
gats prèviament, que el personal 
del centre ja tenien preparats 
en bosses. També va reprendre 
l’activitat la biblioteca Josep Fi-
nestres de Cervera a l’històric 
edifici de la Universitat de la ca-
pital de la Segarra, va informar 
X. Santesmasses. De la mateixa 
manera, la biblioteca Jaume 
Vila de Mollerussa va reobrir 
a la tarda, amb mampares de 
separació als taulells per al pú-
blic i l’anunci que es mantindrà 
oberta tot l’estiu, va informar 
J. Gómez.

desinfecció de mans ahir a l’entrar a la biblioteca de la Seu.

La biblioteca comarcal de cervera també va reobrir ahir les portes.

Préstec amb mampara protectora, a la biblioteca de Mollerussa.

cynthia sans

xavier santesmasses

joan gómez

La Biblioteca Pública de Lleida va obrir ahir a la tarda per entregar llibres reservats pels usuaris.

Una usuària a la biblioteca de Tàrrega recull llibres amb una bossa al taulell amb mampara.

amaDo forrolla

segre tàrrega

política cultural coronavirus

Desescalada a les biblioteques
Els equipaments públics de Lleida, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa, la Seu d’Urgell i Cervera reobren 
portes || De moment, només per al servei de préstec amb cita prèvia i devolucions

qUaranTena
tots els centres deixen  
els llibres i documents 
retornats en ‘quarantena’ 
durant quinze dies

Quatre arxius 
comarcals obren
n Després de la reobertu-
ra la setmana passada de 
l’Arxiu Històric de Lleida, 
ahir van reprendre el ser-
vei presencial els centres 
comarcals de l’Alt Urgell, 
Noguera, Pallars Jussà i 
Urgell, amb accés a la sa-
la de consulta amb cita 
prèvia. Queden pendents 
encara els equipaments 
del Pla d’Urgell, Pallars 
Sobirà, Solsonès i Aran, 
en fase de preparació.
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L’IEI recupera un volum  
del segle XVIII que  
s’havia extraviat fa anys
Donació d’un col·leccionista anònim

patrimoni biblioteca

L’exlibris de l’IeI lluu a la contraportada del llibre recuperat.

redaccIó
❘ LLEIDa ❘ Un col·leccionista anò-
nim ha donat a l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs (IEI) un llibre 
de finals del segle XVIII, que 
pertany a la biblioteca de la fun-
dació pública de la Diputació 
però que feia anys que s’havia 
extraviat i no se’n coneixia el 
parador. 

L’IEI va agrair ahir en un co-
municat “la col·laboració total-
ment altruista” d’aquesta per-
sona, “celebrant intensament 
el gest de compromís d’aquest 
ciutadà cap a les institucions 
públiques”.

El l l ibre recuperat és un 
exemplar que forma part de la 
col·lecció de divuit volums titu-
lada Viage de España, en que 

se da noticia de las cosas más 
apreciables, y digna de saberse, 
que hay en ella, obra d’Antonio 
Ponz. En concret, és el número 
14, imprès a Madrid el 1788 per 
la impremta de la viuda i hereus 
de Joaquín Ibarra. Precisament, 
es tracta del volum dedicat a Ca-
talunya, en el qual apareixen 
referències a Lleida, Cervera i 
Solsona, entre altres localitats 
de la província.

DIputacIó DE LLEIDa

Joaquín Ibarra, mort el 1785, 
es va formar en la impremta de 
la llavors jove Reial i Pontifícia 
Universitat de Cervera, abans 
de traslladar els tallers a Ma-
drid. Després de morir, van ser 
la seua viuda i hereus els que 
es van encarregar de regentar 
la impremta, dels tallers de la 
qual van sorgir alguns dels lli-
bres més destacats de l’Espanya 
de l’època.

Aquest volum inclou gravats 
desplegables i està enquadernat 
amb pell amb nervis i títol en 
daurat al llom. 

L’exlibris de l’IEI estampat a 
la contraportada i el segell in-
terior amb la informació del re-
gistre i la firma van ser determi-
nants perquè el col·leccionista 
dugués a terme aquesta “acció 
desinteressada de respecte a la 
procedència del llibre”.

LLIbre de vIatgeS
un llibre imprès a Madrid el 
1788 que forma part d’una 
col·lecció sobre viatges per 
l’Espanya de l’època

Una de les primeres visitants ahir a caixaForum Lleida a l’exposició temporal d’obres de l’IvaM.

aMaDo forroLLa

❘ LLEIDa ❘ Els equipaments mu-
seístics i expositius municipals 
de Lleida reobriran les portes 
al públic dissabte vinent, 6 de 
juny, el mateix dia en què ja va 
anunciar que reprendria l’acti-
vitat el Museu de Lleida, Dio-
cesà i Comarcal. La Paeria va 
informar ahir que, després de 
dos mesos i mig de tancament, 
els visitants podran gaudir de 
nou –encara que sense visites 
guiades ni tallers– de les col·lec-
cions del Museu d’Art Jaume 
Morera, el Museu de l’Aigua, 
el Museu de l’Automoció Roda 
Roda i també de la Casa dels 
Gegants. En canvi, el Centre 
d’Art Contemporani la Panera 
retardarà la reobertura fins al 
16 de juny. 

Així doncs, el Morera reo-
brirà en els horaris habituals 
d’estiu amb l’exposició Inven-
tari General, que exhibeix una 
selecció d’obres del seu fons ar-
tístic. El Museu de l’Aigua, als 
diferents espais del Campament 
de la Canadenca i del Dipòsit del 
Pla de l’Aigua, obrirà també les 
sales en l’horari habitual, igual 
que el Roda Roda, que mostrarà 
el vehicle del trimestre: un Lan-
cia Delta Integrale EVO 1. I la 
Casa dels Gegants obrirà en ho-
raris de tarda entre setmana i 
els habituals de cap de setmana 
amb l’exposició dels gegants de 
la ciutat. En tots els espais, les 
visites seran amb mascareta, 
reducció de l’aforament, distàn-
cia entre visitants i mesures de 
desinfecció.

Dia D dels museus a Lleida
Dissabte que ve, 6 de juny, reobriran els equipaments museístics i expositius 
municipals || El Centre d’Art la Panera es retardarà fins al 16

política cultural coronavirus

n CaixaForum Lleida es va 
convertir ahir en el primer 
gran equipament cultural de 
la capital del Segrià a reobrir 
portes al públic després de dos 
mesos i mig de tancament. 
“Contents, il·lusionats i amb 
totes les mesures sanitàries de 
seguretat activades: un terç 
d’aforament fins a vint-i-qua-

tre visitants, gel desinfectant 
per a les mans i mascareta”, 
va informar la directora, 
Maribel Tost. L’estrena es va 
saldar amb més de vuitanta 
visitants, que van gaudir de 
l’exposició Constuint nous 
mons. Les avantguardes his-
tòriques a la col·lecció de 
l’IVAM, 1914-1915, que ex-

hibeix obres d’artistes com Ju-
lio González, André Breton, 
Marcel Duchamp o Joan Miró. 
L’entrada és gratuïta, encara 
que amb reserva online o pre-
sencial amb intervals de mitja 
hora. De dijous a diumenge 
s’estrenarà la figura de l’edu-
cador-mediador per atendre 
les consultes del públic.

CaixaForum Lleida, primer espai cultural a reobrir

care Santos viatja 
al pallars de la 
Guerra civil en 
una nova novel·la
Surt a la venda ‘Seguiré 
els teus passos’

literatura

❘ barcELona ❘ L’escriptora Care 
Santos (Mataró, 1970) pu-
blica demà nova novel·la, 
Seguiré els teus passos (Co-
lumna, en castellà a Destino), 
un relat en el qual viatja fins 
a la Conca Dellà, al Pallars 
Jussà, a la recerca de respos-
tes del passat familiar de la 
protagonista de la història, 
Reina. Aquesta només sabia 
que el seu pare, Josep Gené, 
s’havia suïcidat i que estava 
enterrat al poble de Conques. 
Tanmateix, un dia rep una 
trucada que pot canviar-ho 
tot: algú pretén obrir la tom-
ba del seu pare, que va morir 
en estranyes circumstàncies. 

Aleshores comença un 
viatge al Pallars per en-
frontar-se a un passat que 
la portarà fins al gener del 
1939, un moment de vence-
dors i vençuts al final de la 
Guerra Civil. Care Santos 
va guanyar el Premi Nadal 
amb Mitja vida (2017) i el 
Ramon Llull amb Desig de 
xocolata (2014).

concert familiar a la 
Seu d’urgell amb 
Encara farem Salat

música

❘ La SEu D’urGELL ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell ha pro-
gramat per dissabte vinent 
a les 19.30 al camp de futbol 
el concert familiar La Gran 
Festa, a càrrec de la compa-
nyia lleidatana Encara Farem 
Salat. L’espectacle tindrà un 
aforament de 250 cadires, 
en grups de quatre per a fa-
mílies. L’entrada és gratuïta 
però ha de reservar-se fins 
divendres a http://agenda.
laseu.cat/cultura.

rafel nadal firmarà 
els seus llibres  
dijous a la caselles

literatura

❘ LLEIDa ❘ L’escriptor Rafel Na-
dal protagonitzarà dijous 
vinent a la llibreria Caselles 
(18.00 a 20.00 h) la primera 
firma de llibres a Lleida des 
de fa dos mesos i mig. Au-
tor d’èxits com Quan érem 
feliços (2012), La senyora 
Stendhal (2017) i El fill de 
l’italià (2019), Nadal acaba 
de publicar Mar d’estiu (Uni-
vers) i la seua primera obra 
infantil, El somni d’en Blai 
(Estrella Polar).
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