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Culpen alcaldes del Jussà 
de la marxa d’alumnes de 
Talarn i aquests ho neguen

el subdelegat del govern espanyol, ahir a l’acadèmia militar.

❘ LLeiDa ❘ El subdelegat del Govern 
espanyol a Lleida, José Crespín, 
va atribuir ahir a reclamacions 
d’ajuntaments del Jussà la deci-
sió de Defensa de traslladar les 
proves d’accés de 900 aspirants 
a entrar en l’acadèmia de subofi-
cials (AGBS) de Talarn. Aquests 
van començar ahir els exàmens 
a Toledo, mentre que només els 
350 que s’havien d’allotjar al 
centre d’ensenyament militar 
del Pallars iniciaran allà les pro-
ves demà. Edils de la comarca, 
per la seua part, van rebutjar 
que aquesta situació es degui a 
pressions.

Crespín va afirmar que el 
trasllat d’alumnes va ser “una 
decisió no desitjada” fruit de “la 
preocupació manifestada per 
diversos representants institu-
cionals de la Conca de Tremp”. 
En una visita a l’AGBS, va mani-
festar el seu “suport al sector de 
l’hostaleria i la restauració de la 
zona”. Els hotelers van lamentar 
diumenge passat aquesta situa-
ció, que ha suposat nombroses 
cancel·lacions en allotjaments 
de la comarca (vegeu SEGRE 
d’ahir).

L’alcaldessa de Tremp, Pilar 
Cases, va dir que “no ens vam 
oposar a una activitat que por-
ta 47 anys fent-se” i que només 

subDeLegació DeL govern

van objectar qüestions de segu-
retat. Va afegir que si Defensa 
ha canviat de criteri “no ha estat 
per pressions de paraula d’al-
caldes, alcaldesses ni associaci-
ons”. L’alcalde de Talarn, Àlex 
Garcia, va valorar que la marxa 
d’alumnes a Toledo “va seguir 
criteris de seguretat” i no va ser 
per “pressions polítiques”.

el president Torra es va reunir amb la Noguera dijous.

generaLitat

x. rodríguez
❘ LLeiDa ❘ La Generalitat ha exclòs 
Foradada i Preixens de les res-
triccions que aplica a la Noguera 
per evitar rebrots de Covid-19. 
La resta de la comarca, per la se-
ua part, ha vist amb resignació 
com la Generalitat ha prorrogat 
dos setmanes més mesures com 
les limitacions en l’aforament de 
bars, restaurants i comerços (ve-
geu les claus). La setmana pas-
sada, els alcaldes de la comarca 
havien reclamat al Govern fle-
xibilitzar-les i adaptar-les a la 
situació de cada municipi.

Foradada hauria d’haver que-
dat al marge d’aquestes restric-
cions el 18 de juliol, quan aques-
tes van entrar en vigor. El jutge 
va determinar que els municipis 
que depenen del CAP d’Artesa 
de Segre (entre aquests Forada-
da) havien de quedar-ne exclo-
sos.  Tanmateix, va romandre a 
la llista de localitats afectades 
per aquestes mesures, una co-
sa que el Govern no va corre-
gir fins a metre la resolució de 
pròrroga. L’alcaldessa, Maricel 
Segú, va explicar que des del 

Alcen restriccions en dos pobles de       
la Noguera i la resta es resigna
Després de la pròrroga de les limitacions, que duraran fins a mitjans d’aquest mes

cap de setmana passat ja no se’ls 
apliquen les restriccions que han 
vigit dos setmanes.

A Preixens, l’alcalde, Joan 
Eroles, va explicar que “des 
del primer moment vam re-
clamar quedar-ne fora”. Per 
aquesta raó, va assegurar que 
van enviar un escrit al Proci-
cat sol·licitant-ho. El primer edil 

va apuntar que les mesures que 
s’apliquin a Preixens “hauri-
en d’anar lligades a l’evolució 
d’Agramunt”, ja que el municipi 
depèn del CAP d’aquesta loca-
litat de l’Urgell. 

De la mateixa manera que a 
Foradada, des del cap de setma-
na ja no tenen les restriccions 
que vigeixen en unes altres 19 

poblacions de la Noguera i en 
26 del Segrià (vegeu les claus).

El president del consell de la 
Noguera, Miquel Plensa, va ex-
plicar que estan “resignats” i a 
l’espera “que es redueixin els 
contagis” per poder “flexibi-
litzar les mesures”. 

Plensa va explicar que en la 
reunió de divendres del Proci-
cat de Lleida va demanar que 
s’exclogués Penelles, Bellmunt, 
Montgai, Àger, Preixens i Fora-
dada, encara que finalment no-
més s’ha deixat al marge aquests 
dos últims.

Altres restriccions
D’altra banda, a Lleida ciu-

tat, Aitona, Alcarràs, la Granja, 
Seròs, Soses i Torres de Segre 
vigeixen unes mesures diferents 
de les de la resta del Segrià. Des-
prés del confinament, bars i res-
taurants poden reobrir només 
les terrasses, a la meitat de la se-
ua capacitat. De la mateixa ma-
nera, la Generalitat recomana 
als veïns que no surtin de casa 
i també s’han prohibit les tro-
bades de més de deu persones.

Confirmen un nou 
contagiat a Aran
❘ vieLha ❘ El Conselh d’Aran va 
confirmar ahir un cas positiu 
en Covid-19, detectat mit-
jançant proves PCR realit-
zades a l’Espitau de Vielha. 
Aquesta persona es troba en 
aïllament domiciliari.

Vint-i-cinc casos en una 
setmana a Tàrrega
❘ tàrrega ❘ Tàrrega ha registrat 
25 casos nous de Covid-19 
l’última setmana. En la set-
mana del 20 al 26 de juliol 
van ser 17 i en la del 13 al 
19 hi va haver 19 contagis.

leS clauS

Mesures
z es recomana no sortir de casa. 
Prohibides les reunions de més 
de 10 persones. els bars poden 
obrir amb la meitat de l’afora-
ment a l’interior i a les terrasses 
han de mantenir dos metres 
entre taules. L’aforament en co-
merços és l’equivalent a 2,5 me-
tres quadrats per persona.

Municipis on s’apliquen
z els alamús, albatàrrec, alca-
nó, alcoletge, alfarràs, alfés, 
alguaire, almacelles, almatret, 
almenar, alpicat, aspa, corbins, 
Llardecans, Maials, Montoliu, la 
Portella, Puigverd, rosselló, 
sudanell, sunyer, torrebesses, 
torrefarrera, torre-serona, vi-
lanova de segrià, vilanova de 
la barca, sucs i raimat. a la 
noguera, s’apliquen a àger, 
albesa, algerri, les avellanes, 
balaguer, bellcaire, bellmunt, 
camarasa, castelló de Far-
fanya, cubells, ivars, Menàr-
guens, Montgai, os, Penelles, 
térmens, torrelameu, la sentiu 
i vallfogona.

Poblacions excloses
z alòs, artesa de segre, la ba-
ronia, cabanabona, Foradada, 
oliola, Ponts, Preixens, tiurana, 
vilanova de Meià i vilanova de 
l’aguda. tampoc s’apliquen a 
artesa de Lleida, benavent, gi-
menells, Massalcoreig i sarroca.

17033

cfarre
Resaltado



6 és notícia Segre 
Dimarts, 4 d’agost del 2020

més que mai”. La situació varia 
d’un municipi a l’altre. D’una 
banda, hi ha ajuntaments amb 
milions que no poden utilitzar 
sense permís de l’Estat. És el 
cas de Vielha, amb 3 milions 
de superàvit. L’alcalde, Juan 
Antonio Serrano (UA) va apun-
tar que el seu govern “haurà de 
llegir-se la lletra petita” abans 
de decidir què fer. També hi ha 
consistoris sense romanent com 

els de Lleida, el Pont, Cervera 
i Mollerussa. L’alcalde d’aquest 
últim, Marc Solsona (JxCat), 
va defensar que els municipis 
disposin lliurement d’aquests 
diners, “i més en temps de cri-
si”. En canvi, el primer edil de 
Cervera, Joan Santacana (ERC), 
va valorar la proposta com “una 
bona opció”. Tremp només pot 
disposar de 80.000 euros d’un 
superàvit de 839.000. El ple va 

debatre ahir a la nit donar-li 
ús. L’alcaldessa, Pilar Cases 
(ERC), va reclamar que “ens 
deixin gastar-lo com creguem 
convenient” i va recordar que 
“és el fruit de l’estalvi d’aquest 
govern i molts d’altres”. Bala-
guer va tancar el 2019 amb un 
romanent d’1,8 milions. Per 
a l’alcalde, Jordi Ignasi Vidal 
(ERC), l’acord “en principi no 
pinta gaire bé”. “Va contra el 
principi de l’autonomia local”, 
va valorar. El romanent de Sol-
sona és de 2,6 milions. L’alcal-
de, David Rodríguez (ERC), veu 
“lleig” que “demanem disposar 
del superàvit i que l’Estat ens el 
demani a nosaltres”. El primer 
edil de Sort, l’independent Rai-
mon Monterde, no creu factible 
prestar el limitat superàvit local 
a l’Estat. També l’edil de Finan-
ces de Tàrrega, Dani Esqué, va 
valorar que “és una ximpleria 
acollir-nos a aquesta proposta 
perquè disposem sols de 36.000 
euros”. La Seu va tancar el 2019 
amb un romanent d’1,8 mili-
ons. El vicealcalde, Francesc 
Viaplana (ERC), va descartar 
ahir prestar-lo a l’Estat. “El Go-
vern ha de donar més recursos 
als ens locals, no demanar-nos 
que ens en desfem.” Tampoc 
preveu deixar diners l’alcalde 
de les Borges, Enric Mir (JxCat), 
que considera aquesta proposta 
“un abús de poder”.

coronavirus comarqueS

Detecten un positiu a l’altra 
residència de Cervera
redacció
❘ cervera ❘ La residència Mare 
Janer de Cervera va registrar 
un positiu per Covid-19 en un 
dels seus treballadors divendres 
passat i la direcció del centre 
va procedir a aïllar tots els re-
sidents a les seues habitacions 
com a mesura de prevenció fins 
que tinguin els resultats dels 
tests PCR realitzats als 90 re-
sidents i empleats.

Aquest positiu a la residència 
Mare Janer arriba després de 
detectar-se un brot de corona-
virus a la residència Mare Güell 

amb un total de 13 encomanats, 
dos més que divendres, entre 
els quals hi ha 11 residents i 2 
treballadors.

El cap de setmana, la capital 
de la Segarra va registrar cinc 
nous positius, al passar dels 32 
del dia 1 als 37 del 2. En total, 
els casos acumulats des de l’ini-
ci de la pandèmia són 166. La 
causa principal de l’augment de 
casos és el focus de la residència 
Mare Güell. Val a destacar que 
la càrrega viral és baixa i per-
met el tractament in situ, sense 
necessitat d’hospitalització.

esperen inaugurar la temporada del  
Tren dels Llacs a finals d’aquest mes
❘ LLeiDa ❘ El Tren dels Llacs pre-
veu iniciar la temporada a 
finals d’aquest mes d’agost, 
després d’ajornar l’estrena 
prevista per al 4 de juliol, a 
causa que aquell mateix dia 
es va anunciar el confinament 
perimetral del Segrià.  Des 
del Patronat de Turisme de la 
Diputació van informar que 
la campanya començarà el 22 
d’agost, mentre que fonts de 
Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya (FGC) van 
assenyalar que aquesta data 
és sobre la taula malgrat que 

tot dependrà de l’evolució de 
la pandèmia. Val a recordar 
que el 4 de juliol passat 125 
passatgers del Tren dels Llacs 
van haver de quedar-se a Llei-
da ciutat: el confinament del 
Segrià va agafar alguns pas-
satgers pujats ja al tren i FGC 
va decidir ajornar l’estrena de 
la temporada. Un mes després, 
el sector turístic de Lleida pre-
veu un bon mes d’agost quant 
a ocupacions. Així, els bunga-
lous preveuen penjar el cartell 
de complet, els hotels del Pi-
rineu comptaran amb un 80% 

de les places reservades i les 
cases rurals estaran entre el 
60% i el 70%, com ja va avan-
çar SEGRE. Per la seua part, els 
esports d’aventura arribaran 
aquest mes “al punt àlgid de la 
campanya”. En aquest sentit, 
les empreses ja compten amb 
molts serveis contractats i s’es-
peren moltes reserves d’última 
hora. Mentrestant, des de des 
del Patronat de Turisme van 
explicar que “la baixada de tu-
ristes d’altres països s’ha vist 
compensada per l’increment 
de visitants catalans”.

redacció
❘ LLeiDa ❘ Els ajuntaments només 
podran gastar els seus estalvis 
si presten diners a l’Estat. Així 
ho preveu l’acord que van tan-
car ahir el Govern central i la 
Federació Espanyola de Munici-
pis i Províncies (FEMP), encara 
que només li va donar suport 
el sector del PSOE de l’entitat 
municipalista. Aquest pacte pre-
veu que els consistoris podran 
entregar de forma voluntària 
al Govern estatal el seu superà-
vit municipal, en concepte de 
préstec a tornar en deu anys. 
L’Executiu espanyol, per la se-
ua part, haurà d’atorgar com a 
contrapartida “subvencions” 
per valor del 35% de la quan-
titat que rebi de cada ens local. 
Aquesta proposta ha provocat 
rebuig i indignació a Lleida.

Des de l’inici de la crisi sani-
tària, els alcaldes reclamaven 
poder gastar el superàvit muni-
cipal per pal·liar els perjudicis 
de la pandèmia. La normativa 
estatal els impedeix utilitzar 
lliurement aquests fons i els 

ens locals acumulen milions que 
no poden tocar. Ara l’acord els 
ofereix disposar de part dels 
diners, en forma de subvenció 
del Govern central, si deixen 
primer el que han estalviat.

El president de la Diputació, 
Joan Talarn (ERC), va afirmar 
que “no és just que l’Estat vul-
gui apropiar-se part del superà-
vit dels ajuntaments. Són els es-
talvis dels veïns i els necessitem 

imatge d’arxiu de Vielha, amb 3 milions de superàvit local.

jorDi guarDioLa

L’Estat només deixarà gastar als municipis 
que li prestin diners i indigna els alcaldes
Hisenda tanca un acord amb la FEMP que només recolza el sector socialista de l’entitat || Els consistoris 
que ho acceptin rebran un euro en “ajuts” per cada 3 que entreguin del seu superàvit

coVid-19
els municipis demanen usar 
els seus romanents per 
pal·liar els perjudicis de la 
crisi sanitària del virus

leS fraSeS

«Aquesta iniciativa  
és un abús d’autoritat 
per part de l’Estat 
i em sembla que 
està fora de lloc»

enric mir  
aLcaLDe De Les borges (jxcaT)

«El superàvit és el  
fruit de l’estalvi 
d’aquest i molts 
governs locals, hem 
de poder gastar-
lo lliurement»

pilar cases 
aLcaLDessa De Tremp

«Cal donar més 
recursos als municipis, 
no demanar-nos que 
els entreguem»

francesc viaplana  
viceaLcaLDe De La seu

«És lleig que 
demanem gastar 
el nostre romanent 
i que l’Estat ens 
el demani»

DaviD roDríguez  
aLcaLDe De soLsona

«Aquesta proposta 
no pinta gaire bé, 
va contra el principi 
d’autonomia local»

jorDi ignasi viDal  
aLcaLDe De baLaguer

35%
De subvenció

els consistoris que s’acullin a 
aquesta mesura rebran ajuts per 
valor del 35% del que prestin.

10
anys

L’estat haurà de tornar els diners 
prestats pels consistoris en un ter-
mini de 10 anys.

8
capitals amb superàvit

Lleida, el pont, mollerussa i cerve-
ra no en tenen, i en d’altres varia 
entre milers d’euros i milions.

dadeS
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