
Brot en una residència de 
Balaguer amb 9 positius 
entre usuaris i treballadors
L’Ajuntament endurirà la vigilància i les 
sancions davant l’augment de contagis 
Balaguer
ACN
Un total de 7 usuaris i 2 treba-
lladors d’una residència de Bala-
guer han donat positiu de coro-
navirus. El Departament de Salut 
va confirmar que hi ha un brot en 
un centre de gent gran de la capi-
tal de la Noguera tot i que no va 
voler detallar les dades. 

El primer cas es va detectar 
perquè un dels residents que 
presentava símptomes lleus de 
Covid-19 va donar positiu i es va 
decidir fer la prova a la resta de 
residents. Els altres positius de-
tectats, però, són asimptomàtics 
i es troben bé de salut. Segons les 
últimes dades publicades al mapa 
de la Generalitat, a Balaguer hi ha 
258 persones que han donat po-
sitius 1.024 casos sospitosos. 

Per altra banda l’alcalde de Ba-
laguer, Jordi Ignasi Vidal, va anun-
ciar ahir a través de les xarxes 
socials que davant l’augment sig-
nificatiu de casos de Covid-19 a la 
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ciutat s’enduriran el control de les 
mesures de seguretat com l’us de 
la mascareta i la vigilància de les 
terrasses i també s’enduriran les 
sancions per  qui les incomplei-
xi. Balaguer ha registrat 62 casos 
positius la darrera setmana i tot 

i que l’augment és considerable, 
l’alcalde explica que segons el 
Departament de Salut encara hi 
ha temps per revertir la situació i 
evitar un confinament com el del 
Segrià i per això va demanar la 
col·laboració de tothom.

El president del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell, Rafel Panadés ha 
convocat als directors territorials 
dels departaments del Govern, 
i els alcaldes de la comarca, així 
com tècnics de l’ens comarcal, 
per planificar les accions que 
s’hauran de prendre en la campa-
nya de la recollida de la fruita. La 
reunió, que es farà via telemàtica, 
tindrà lloc el dijous 16 de juliol. 

Panadés ha explicat que la 
voluntat de l’ens comarcal és 
plantejar la situació actual de la 
pandèmia al Pla d’Urgell, amb 
les dades que presentarà la co-
ordinadora de l’àrea de Benestar 
i Família Lourdes Fort, i per altra 
banda planificar les actuacions 
amb l’aportació dels agents soci-
als, sanitaris, laborals, i dels ma-
teixos alcaldes.

Panadés ha convocat, als di-
rectors, d’Agricultura, Benestar i 
Família, Cultura, Treball, Sanitat, 
Educació, Delegat del Govern, 
Institut Català de la Dona, Ter-

ritori. Des del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell es vol consensuar 
una acció conjunta dels municipis 
en els quals es preveu una major 
presència de treballadors tempo-
rals per la collita. 

L’increment de contagis en les 
darreres setmanes al Segrià preo-
cupa a les administracions locals i 
als productors, ja que un cop fina-
litzi la collita de pinyol en aques-
ta zona, els temporers es traslla-
daran a altres comarques per la 
campanya de la resta de varietats 
de fruita dolça.

Cal recordar que municipis 
com Torregrossa han desplegat 
un protocol que permet tenir 
control sobre tots els temporers 
nouvinguts per la campanya de la 
fruita 2020 així com dels habitu-
als residents al poble.
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El Pla d’Urgell vol una reunió per 
planificar la campanya de la fruita

L’alcalde de Torregrossa Josep 
Maria Puig va mostrar la seva 
indignació pel fet que l’Ajunta-
ment de Juneda ha vetat la par-
ticipació de vuit nens i nenes del 
Pla d’Urgell en les estades es-
portives setmanals de futbol or-
ganitzades per l’EF Intercomar-
cal, argumentant l’increment 
de contagis a Torregrossa. Puig 
considera que si l’entitat consi-
derava que no es podria garantir 
la seguretat dels inscrits s’havia 
de suspendre el campus i no im-
pedir la participació dels infants 
torregrossins. Puig insisteix que 
el seguiment de les nenes i nens 
s’havia haver fet des de l’entitat 
en el moment de les inscripci-
ons.

L’Ajuntament va fer un co-
municat en què deia que “la 
Regidoria d’Esports i tot l’equip 
de govern de l’Ajuntament de 
Torregrossa volem fer ressò 
d’aquest tracte per part de EF 
Intercomarcal i de l’Ajuntament 
de Juneda com injust, totalment 
discriminatori i amb prejudici 
sobre la nostra canalla”.

Torregrossa s’indigna pel 
vet de Juneda a vuit infants 
en unes estades esportives

“És un 
tracte injust 
i totalment 

discriminatori”

Una trentena d’entitats uneixen forces a 
Alcarràs per conscienciar la població
Prop de trenta entitats i organitzacions d’Alcarràs apleguen forces 
amb l’ajuntament de la vila per tal de conscienciar el veïnat en favor 
de l’ús quotidià de la mascareta als espais públics i privats de pública, 
amb la seva participació en una sèrie de tres vídeos editats per l’Ajun-
tament per transmetre a la gent la necessitat de complir les mesures.

L’Ajuntament de Tremp, donada 
l’evolució de la situació sanità-
ria, davant l’augment exponen-
cial de casos de la regió sanitària 
de Lleida i que la regió sanitària 
de l’Alt Pirineu i Aran augmenta 
el nombre de residents, ja que la 
zona és segona residencia i destí 
vacacional de molts turistes du-
rant aquesta època, ha decidit 
continuar amb les tasques de 
difusió que s’han estat duent a 

terme durant el pic més alt de 
la pandèmia, i l’alcaldessa ha es-
tablert prioritats en el servei de 
la policia local per conscienciar, 
vigilar, informar i fer complir les 
mesures de prevenció davant 
la pandèmia entre els veïns del 
municipi. D’aquesta manera, la 
policia local treballa a peu de 
carrer per informar de les mesu-
res imposades pel departament 
de Salut.

La policia local de Tremp 
recorda a la ciutadania les 
normes d’higiene i seguretat
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