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LLEIDA 1 COMARQUES 

L'alberg de Bellpuig, per 
confinar persones· sense casa 
A partir d'aquesta setmana, en substitució de La Manreana de 
Juneda 1 r Podra acollir un maxim d'entre 30 i 35 confinats 

REDACCIO/J.M.A. 
1 BELLPUIG 1 L'alberg de Bellpuig 
prestara a partir d'aquesta 
setmana el servei d'acollida a 
persones que han d'estar con
finades, al ser positius asimp
tomatics o molt lleus de Covid 
o contactes estrets i que no po
den romandre alllats al domi
cili,ja sigui perque no en tenen 
o perque viuen en pisos molt 
precaris. 

Així ho va explicar el dele
gat del departament de Treball, 
Afers Socials i Farm1ies a Lleida, 
Vid al Vidal, que va destacar que 
aquest equipament ha estat po
sat a disposició de la Generalitat 
de forma gratuita per l'ajunta
ment de Bellpuig. L'alcalde, Jor
di Estiarte, va manifestar que, 
arran que la Generalitat els de
roanés poder disposar d'aquesta 
instaHació, "la coHaboració del 
consistori ha estat maxima per 
contribuir a la lluita contra la 
Covid". 

L'alberg ja va ser equipat a 
l'agost en previsió que fos ne
cessari per a cribratges o a1-
llaments durant la campanya 
fructícola, pero finalment no 
va ser necessari activar-lo. Es
ti arte va detallar que compta 
amb 65 places, pero només aco
llira un maxim d'entre 30 i 35 
persones, una per habitació. 

Fins ara era la granja escola 
La Manreana de Juneda la que 
acollia aquest servei, després 
que durant l'estiu també ho fes
sin els hotels Rambla de Lleida 
ciutat i Ibis de Torrefarrera. Di-

La canalització 
i la Mitjana de 
Lleida s'omplen 
de passejants 
1 LLEIDA 1 El bon temps en el pri
mer cap de setmana de confi
nament municipal va propiciar 
que ahir molts lleidatans sortis
sin a fer exercici o a fer un tomb, 
la qual cosa va provocar que 
llocs com la canalització del riu 
Segre o el pare de la Mitjana de 
Lleida s'omplissin de ciclistes, 

lmatge exterior de l'alberg de Bellpuig. 

CREU ROJA 

Aquesta entitat sera 
l'encarregada de gestionar el 
servei, que en principi sera 
vigent fins al 31 de mar~ 

vendres passat, a La Manreana 
hi havia vuit persones. 

Vidal va assenyalar que la 
gestió va a carrec de Creu Roja, 
que esta ultimant la contracta
ció del personal necessari per 
a les diferents funcions com 
per exemple el menjador, bu
gaderia o el trasllat de les per
sones que hagin de ser alllades 
des del punt en que es trobin 
fins a Bellpuig. Va indicar que 

el contracte s'estén inicialment 
fins al31 de mar~. 

D'altra banda, Vidal va 
anunciar que la delegació del 
seu departament ha constitui:t 
sengles equips de 22 i 5 per
sones, el primer per al pla i el 
segon peral Pirineu, que s'en
carregaran de fer un seguiment 
exhaustiu de la situació de les 
diferents residencies, ja siguin 
d'ancians, salut mental, disca· 
pacitats o altres, i que mantin
dran un contacte constant amb 
els seus responsables. El primer 
equip tindra la seu a Lleida i 
el segon a Tremp i els respon
sables són professionals que 
ja havien supervisat o treba
llat en aquests ambits dins de 
!'administra ció. 

corredors i passejants. Lluny ~~ , 
que hi hagués aglomeracions, 
aquests espais van presentar 
una imatge freqüentada que 
s'ha convertit en habitual des 
de la desescalada del maig, en 
la qual els lleidatans van apro-
fitar l'aixecament de les prime-
res restriccions per fer esport 
després de tres mesos confinats 
a casa. Malgrat que per fer es-
port no és obligatori, la majaría 
de ciclistes i rúners portaven 

Veuen "probable" que 
els nens hagin d'anar 
abrigats a classe 
1 BARCELONA 1 El director general 
de centres públics de la Gene
ralitat, Josep González Cam
bray, va considerar ahir "molt 
probable" que els alumnes 
hagin d'anar abrigats a das
se per poder mantenir ober
tes les finestres i ventilar les 
aules, coro a mesura contra 
el coronavirus. Cambray va 
assegurar que obriran portes 
i finestres el mínim de temps 
possible, pero que si han d'es
tar-ho més temps "hauran 
d'estar-ho". Va recalcar que 
"la ventilació és una mesura 
importantíssima per minimit
zar la propagació del virus, 
i s'aconsegueix amb la reno
vació de l'aire" alllarg de la 
jornada. Al ser demanat per 
la possibilitat d'utilitzar ma
quines renovadores de l'aire, 
el director general de centres 
públics va dir que es plantegen 
"tates les mesures perque les 
escales estiguin obertes i si
guin segures". No obstant, va 
afirmar que encara no s'han 
comprat. "Esperem veure'n la 
necessitat. No només és un te
ma economic, també és un te
ma de realisme", va remarcar. 

ParaHelament, la platafor
ma Famílies per la Revolta 
Educativa va demanar ahir a 
la Generalitat una "aturada 
temporal" de l'activitat pre
sencial als centres educatius 
amb l'objectiu de "tallar la 
transmissió comunitaria a 
un 22% de la població". Al 
seu torn, reclamen al Govern 
dotar els centres de "tots els 

LESCLAUS 

Abrigats per ventilar 
1 El director general de cen
tres públics de la Generalitat, 
Josep González Cambray, va 
dir ahir que és "molt proba
ble" que els alumnes s'hagin 
d'abrigar a classe per poder 
ventilar !'aire de les aules per 
combatre el coronavirus. 

Mesura imprescindible 
1 Cambray va justificar aques
ta decisió assegurant que "la 
ventilació és una mesura im
portantíssima per minimitzar 
la propagació" i va afegir que 
no descarten utilitzar ma
quines renovadores d'aire. 

Sense renovadors d'aire 
1 Malgrat que no descarten 
utilitzar renovadors d'aire, 
Cambray va dir que encara no 
n'han comprat cap per "un te
ma de realisme". 

recursos necessaris" per ga
rantir la seguretat i que es 
compleixin tots els requisits 
sanitaris a les aules, així coro 
una "planificació responsable 
que tingui en compte les ne
cessitats deis equips docents i 
les famílies". 

Perque es duguin a terme 
aquestes mesures, propasen a 
les famílies "retirar massiva
ment els menors deis centres 
educatius i una vaga unitaria 
del sector educatiu". 

mascareta. Un deis accessos a la canalització del riu Segre a Lleida, amb ciclistes 1 passejants, ah ir. 
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CORONA VIRUS BALAN~ 

DADES DE LA COVID-19 

Evdlució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran 
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Des de l'inici de la pandemia 
' LLEIDA 

CASOS 18.439 
MORTS 379 

CATALUNYA 

CASOS ~ '.637 
MORTS 14.074 

ESPANYA 

CASOS .1 5.678 . 
MORTS 35.878 

MON 

CASOS 6.196.087 
MORTS 1.197.194 

Salut reduira els cribratges massius 
Fara menys proves PCR i utilitzara els tests rapids en els contactes de positius 
1 BARCELONA 1 Menys proves PCR, 
més tests rapids i adéu als cri
bratges massius. Aquesta és la 
decisió que ha adoptat el de
partament de Salut de la Ge
neralitat per rastrejar possibles 
contagis de coronavirus, i apos
ta per utilitzar els tests rapids 
per detectar possibles contagis 
entre els contactes estrets d'un 

positiu. Una mesura que també 
comporta que es deixin de fer 
cribratges amb PCR en barris 
o escoles, malgrat que n'hi ha 
alguns de programats per als 
dies vinents. Aquests canvis es 
produeixen arranque en les úl
times dos setmanes el sistema 
de detecció i rastreig de casos 
hagi mostrat "signes de satura-

ció" davant l'augment de casos 
a tot Catalunya. Per aquest mo
ti u, Salut ha fet arribar un do
cument a tots els professionals 
sanitaris que indica que d'ara 
endavant es manté el testeig als 
contactes d'un positiu pero amb 
la prova d'antígens, la mostra de 
la qual es recull del nas, igual 
com el PCR, pero els resultats 

del qual s'obtenen en 15 minuts 
i sense que siguin portats a un 
laboratori. 

D'altra banda, es continua
ran fent proves PCR als centres 
de Secundaria en els quals es 
detecti un cas, pero seran els 
alumnes els que hagin de pren
dre les mostres de nas, sempre 
supervisats pel professorat. 

ÉS NOTÍCIA 1 5 

Baixa el risc 
de rebrot tant 
a Lleida com 
al Pirineu 
La província va· registrar 
ahir 178 nous casos 

s.c.o. 
1 LLEIDA 1 El risc de rebrot a les 
regions sanitfuies de Lleida 
i del Pirineu i Aran continua 
a la baixa després que dis
sabte passat el departament 
de Salut confirmés un pri
mer descens després de di
versos dies a l'alc;a. A Lleida 
aquest valor estava ahir en 
674 punts, que són 31 menys 
que dissabte, mentre que al 
Pirineu i Aran va baixar 58 
punts més, situant-se en 496. 
Un altre valor que va baixar 
ahir a les dos regions sani
taries de la província és la 
velocitat de transmissió. Va 
descendir 6 centesimes al pla 
i arriba a un valor d'1,15, i 
al Pirineu es va reduir en 13 
centesinies, assolint els 1,02 
punts. La província no va 
registrar cap mort ahir, raó 
per la qual es mantenen en 
els 379 morts des del marc;. 
Pel que fa als nous casos, ahir 
se'n van comptabilitzar 178, 
dels quals 156 van ser a la 
regió sanitaria de Lleida, que 
acumula 16.608 positius, i 22 
més al Pirineu, que en suma 
1.831. 

Plegar bolets sense sortir del terme municipal• El confinament 
municipal va deixar marge perque ve1ns de l'Alt Urgell i d'altres 
comarques de muntanya lleidatanes poguessin sortir a plegar 
bolets alllarg del cap de setmana. 

El mercat deis diumenges de Torrefarrera, tancatfins a nou avís • Un cartell a Torrefarrera ad
vertia ahir del tancament del mercat municipal. L'alcalde, Jordi Latorre, va afirmar d'una banda 
que, amb el confinament municipal, "no té sentit obrir un mercat d'aquestes dimensions només 
per als compradors de la nostra localitat" i va recordar que la majoria ve d'altres municipis. 

en.co.rrecs a mida 'Buidatge de pisos 
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POL(TICA CONSELH GENERAU 

Impugnen el pie d'Aran que 
va~ nomenar síndica Vergés 
L'oposició creu que és nul per incompatibilitat amb el carrec 
d'edil de Vielha 11 E la va 1 Ja 1a d 1 t com d 1 ta 

R.R. 
1 VIELHA 1 L'oposició al Conselh 
Genera u va anunciar ahir que 
impugnara el ple que, dijous 
passat, va nomenar síndica 
d'Aran Maria Vergés (UA) ar
ran de la renúncia de Francés 
Boya. Convergencia Aranesa 
(CA, fins ara coneguda com 
a CDA), considera que la ses
sió plenaria s'ha de considerar 
nuHa a l'haver incorregut en 
una presumpta incompatibi
litat. La llei d'Aran veta que 
la persona al capdavant del 
Conselh exerceixi qualsevol 
altre carrec públic en una altra 
administració, i CA creu que 
Vergés era encara regidora de 
l'ajuntament de Vielha quan va 
rellevar Boya. Ella, perla seua 
part, va afinnar que, aleshores, 
ja havia dirnitit com a edil. CA 
va avan~ar que presentara avui 
una carta als serveis jurídics 
de la Generalitat per demanar 
la nul-litat del ple en el qual 
Vergés "va fer el jurament i la 
presa de possessió com a nova 
síndica d'Aran". Va reclamar a 
aquest organisme del Govern 
que "eviti repetir irregularitats 
com les que va cometre Boya, 
que va estar al capdavant de 
la maxima institució aranesa 
mentre va ser edil de Les du
rant 16 mesos". Així mateix, 
va acusar UA d"' incomplir 
sistematicament" la incompa
tibilitat de carrecs que fixa la 
llei d'Aran. L'oposició pretén 

Maria Vergés va ser elegida dijous nova síndica d'Aran. 

GENERALITAT 

Convergencia Aranesa 
ha portat la seua queixa 
davant deis serveis jurídics 
de la Generalitat 

que el ple es declari nul i que 
Vergés "dimiteixi de les seues 
funcions a l'ajuntament de Vi
elha per tomar a jurar el carrec 
com a síndica". 

Ella, per la seua part, va as
segurar que va presentar la 
seua carta de dimissió el día 
anterior al ple del Conselh i 
que, en conseqüencia, no va 

SUCCESSOS FMERGENCIES 

L'helicopter deis GRAE que va rescatar ah ir la jove. 

Una excursionista té una caiguda 
i es fractura el peu ·a la Pobla 
I LA POBLA DE SEGUR 1 Un helicopter 
del Grup d'Actuacions Especi
als (GRAE) dels Bombers de la 
Generalitat va rescatar ahir al 
migdia una excursionista de 29 
anys que va patir un accident 
a la paret de Gramuntill, a la 
Pobla de Segur. L'incident es 

va registrar a les 14.14 hores, 
quan la jove es va precipitar des 
d'una altura de dos metres i es 
va fracturar el peu. Els GRAE 
van fer una primera assistencia 
sanitaria i la van traslladar fins 
a una ambulancia del Sistema 
d'Emergencies Mediques. 

incórrer en cap incompati
bilitat. Fins aleshores havia 
encap~alat l'area d'Educació 
del consistori. Encara que CA 
obtingués la nul-litat del ple, 
res impediría que una sessió 
posterior tornés a elegir Ver
gés: UA té una amplia majoria 
absoluta amb nou dels tretze 
membres del Conselh Gene
rau. Els quatre restants estan 
en mans de CA. La marxa de 
Boya per acceptar la secretaria 
general de Repte Demografic 
al Govern de Pedro Sánchez 
va suposar el nomenament de 
Vergés i la dimissió d'aquesta 
com a edil suposara nomenar 
el seu relleu al consistori. 

EMERGENCIES 

Busquen un jove 
de 19 anys 
desaparegut 
a AltAneu 
1 ALT ANEU 1 Els Bombers de 
la Generalitat van iniciar 
durant la tarda d'ahir a Alt 
Aneu la recerca d'un jove de 
19 anys que hauria empres 
un viatge en solitari a aques
ta zona del Pallars Sobira. 
La seua mare va denunciar 
la desaparició al no tenir 
notícies seues des de diven
dres passat, quan el jove li 
va explicar que es trobava a 
Sort. Efectius dels Bombers 
van iniciar la recerca a les 
set de la tarda i, pocs minuts 
després, van trabar la mo
tocicleta que condui:a el jo
ve. Segons van informar els 
Bombers, que al tancament 
d'aquesta edició no havien 
localitzat el desaparegut, 
la recerca se centrara en el 
refugi d'Airoto, on havia de 
passar la ni t. 

.LLEIDA 1 COMARQUES 1 13 1 

SOSTENIBILITAT DIAMBIENT 

Lleida ciutat suma en 2 
anys 90 instal·lacions de 
plaques fotovoltaiques 
ILLEIDA 1 La instaHació de pla
ques solars per a l'autocon
sum electric a la ciutat no 
fa més que augmentar i en 
només dos anys han passat 
de ser gairebé inexistents a 
comptar amb 90 instaHaci
ons. Així ho va assegurar 
ahir l'ajuntament, que va 
detallar que aquest sistema 
genera actualment 1.000 
quilowatts d'energia. Així 
mateix, en el que va d'any, 
el nombre d'instal-lacions 
de plaques solars que s'han 
registrat és de 67, el triple 
respecte del 2019, quan es 
van instaHar 23 equips de 
plaques solars. La majoria 
es coHoquen a les teulades 

de cases uni'familiars i tam
bé en naus industrials per 
a l'autoconsum, va deta
llar l'ajuntament. En aquest 
sentit, una de les claus de 
l'augment de l'ús d'aquesta 
energia renovable és, segons 
el consistori, la "important 
simplificació" dels tramits 
administratius per legalitzar 
una infraestructura d'aquest 
tipus. També ha contribui:t 
el descens dels preus de les 
plaques solars i que tenir-ne 
en un habitatge suposa una 
bonificació de fins a la meitat 
del cost de la instaHació fo
tovoltaica sobre la quota de 
l'Impost sobre Béns i Immo
bles (IBI) a la capital. 

Millora del carrer Boira per accedir a l'escola 
ILLEIDA 1 L'ajuntament de Lleida va anunciar ah ir que urbanit
zara el tram que falta del carrer Boira, al barrí del Seca, per 
facilitar l'accés a l'escola Torre Queralt. Aquesta actuació 
es fara en el tram compres entre el carrer Cuenca i la plat;a 
Rioja, en la qual a més es construira una rampa d'accés al 
coHegi. La urbanització d'aquest tram del carrer era una 
reivindicació deis vei:ns del Seca i de la comunitat educativa 
del coHegi Torre Queralt. 

Lleida recorda avui les víctimes del Liceu Escolar 
ILLEIDA 1 La ciutat de Lleida celebrara avui un homenatge a 
les víctimes del bombardeig del Liceu Escolar del1937, en 
el qual van morir mig centenar de nens i professors. L'acte 
sera a les 11 hores davant de !'estatua commemorativa a 
l'avinguda Blondel i es podra seguir pel web de la Paeria. 

c~ntracte laboral, atta al reglm general, 
salari fix 

1 comlsslons. 

Lloc de treball: 
Llelda clutat 
1 rodalles. 

1 

' 1' 

' ' ' ' 

' ' 
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Sant Esteve de la Sarga acull el casament 
de dos 'nous' ve'ins arribats fa anys 
L'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, va 
oficiar ah ir el casament d'una parella que es va instaHar 
fa anys al municipi. "Són uns valents que van elegir venir 
a viure a aquest territori", va destacar Navarra. 

sociETAT Gent SEGRE 1 
Dilluns, 2 de novembre del2020 

Salas de Pallars obre les botigues museu amb mesures de seguretat 
L'ajuntament de Salas de Pa
llars, al Pallars Jussa, va abrir 
ahir les botigues museu perque 
els velns puguin visitar aquests 
peculiars museus que recreen 

com eren els comer~os de fa 
decades i els seus productes. 
L'alcalde de la localitat, Fran
éesc Borrell, va dir que aquests 
establiments obriran d'll.OO a 

13.30 hores i amb limitacions 
d'aforament perque els visi
tants, la majo ría velns ja que no 
hi ha turistes, puguin respectar 
la distancia de seguretat. 

Mor el saxofonista i compositor Pedro 
lturralde, dega del jazz a Espanya 

La coral Maristes obté el 
premi al millar videoclip 
de corals confinades 
La Federació Catalana d'Entitats 
Corals va anunciar ahir que la coral 
Maristes de Lleida és la guanyado
ra del premi al millar videoclip de 
corals confinarles en la categoría 
popular. L'entitat va elaborar un 
animat i optimista videoclip basat 
en la can~ó Zottelmarsch, en que 
participen tots els seus integrants 
cantant, ballant i mostr~nt objectes 
al ritme de la música. 

El saxofonista, compositor i professor Pedro Iturralde va 
morir ahir als 91 anys a Madrid. Originan de Navarra, és 
considerat el dega del jazz a Espanya i pioner en la fusió 
amb el flamenc. 

El ren al Machu Picchu torna a portar els 
turistes al cap de gairebé 8 mesas tancat 
El tren al Machu Picchu va tornar ahir a transportar turis
tes, els primers que van visitar la ciutadella inca després 
d'haver estat clausurada al públic durant set me sos i mig 
per la pandemia de coronavirus. 

HOROSCOP 
ARIES 21 -111 1 19-IV. 
El passat sera informatiu quan decidiu 
ter ajustaments en la vostra relació amb 

algú proper. No permeteu que la ira agafi el co
mandament quan es requereixi paciencia. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Pot ser queja sigui hora d'un canvi, pero 
abans d'aixecar el vol resoleu tots els 

detalls petits pero essencials. No permeteu la 
falta de comunicació. 

BESSONS 21 -V 1 20-VI. 
Pare u més atenció a la forma com us 
presenteu als altres. El vostre aspecte, 

gestos i consideració determinaran el tipus de 
resposta que rebreu. Escolteu amb aten ció. 

CANCER 21 -VI 1 22-VII. 
Un canvi personal que voleu ter tindra 
influencia en algú proper. Abans d'im-

plementar els vostres plans, assegureu-vos de 
tenir l'aprovació necessaria. 

LLEÓ 23-vll 1 22-VIII. -
Obtingueu ajuda de la gent amb qui 
sabeu que podeu comptar per fer les 

coses a la vostra manera. Ten ir persones confia
bles amb qui treballar marcara la diferencia. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Ocupeu-vos de les tasques pendents, i 
us sentireu millor al comen~ar una cosa 

nova. Una jugada que algú faci us impulsara a 
considerar si l'hauríeu de copiar. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Reviseu una vella idea. Considereu el 
que heu de fer per mantenir la pau i 

triar un ca mí. lnvestigueu i seguiu el cor: aixo us 
portara a un futur millor. 

ESCORPIÓ 23-X 121 -XI. 
Avalueu les societats. Determineu qui 
treu el millor o el pitjor de vosaltres, i 

uniu-vos als que poden ajudar-vos a créixer men
talment, emocionalment i económica. 

SAGITARI22-XI 121 -XII . 
Mantingueu la vida simple, ateniu-vos 
a la veritat i qüestioneu tot allo que no 

us sembli correcte. El coneixement i la informació 
marcaran la diferencia. 

Ofrena del cof,legi 
d'educadors sodals per 
les víctimes del Liceu 
El CoHegi d'Educadors i Educa
dores Socials de Catalunya va fer 
ahir una ofrena al monument en 
memoria de les víctimes del bom
bardejos del Liceu Escolar, que va 
ocórrer el2 de novembre del1937. 
L'entitat va destacar que el centre, 
bombardejat per l'aviació feixista 
italiana durant la Guerra Civil, va 
ser "un referent de la renovació 
pedagogica de Lleida". 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
No permeteu que s'instal-li la confusió; 
aneu directament a la fontj descobriu 

tot el que necessiteu saber per prendre una de
cisió informada. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Esteu en condicions de negociar. Bus
queu gangues i sigueu honestos sobre 

el que voleu. Repareu el vostre entorn, encorat
geu algú que estimeu i feu plans romantics. 

PEIXOS 19-11 1 20-111. 
No permeteu que les emocions pren
guin el control. Algú fara servir tactiques 

de manipulació per empenyer-vos en una direc
ció qüestionable. Us cal prendre decisions. 

rcolomina
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1 SEGRE 
Dilluns, 2 de novembre del2020 

Cercle 
Que és Cerde? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i U e ida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeina de lleida TV. 

GUIA 1 35 1 

Com participar-hi? Tria la secció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva 
poblicació, coma mfnim, acompanyades de la identificació de la persona que les envía (nom, adre~a. DNI i telefon de contacte). 

Partidpa-hi i guanya: Tocats del bolet Aniversari 
.. Has anata plegar bolets? Envia'ns fotos a cercle@segre.com, al e/ del Riu, 6 

de Lleida o puja-les al web fins al20 de novembre. 

Podras guanyar un fantastic cap de 
setmana per a dos persones a 
I'Hotel Can Boix de Peramola. 

El nom del guanyador es publicara 
el dimarts 24 de novembre. 

Bodegó. El Sergi Tomas va viatjar amb els amics fins a la província de Soria a buscar bolets. El viatge 
va valer la pena, tal com pot veure's a la imatge que comparteix amb Cercle. 

Alegria. "Ais boscos del Pallars, tota classe de 
bolets surten amb alegria", diu I'Agustí Sellart. 

"Quan a !'octubre plou, el rovelló es mou." "El 
Miquel debuta aquesta temporada", diu la Mireia. 

Moltes felicitats, amiga, no canvi"ls mai. Ets única. 

"Pinetells de calceta, moixerics, becs de perdiu, fredolics, llengües de bou, 
llenegues i rovellons, la gracia esta en la varietat", diu el Jordi Montagut. 

Entre tots fem Cercle! Totes les 1matges a SEGRE.com 

SEGRE.com 
Seguim amb els webinaris 
A SEGRE.com continuem amb els webinaris en di recte, grades 
a la plataforma que hem desenvoi1Jpat i que permet realitzar 
directes participatius amb múltiples ponents. Desi>rés de les 
bones crítiques aconseguides amb els webinaris anteriors, avui 
en podem anunciar dos més. El primer sera dimecres vinent 
dia 4 de novembre, sobre sostenibilitat pera les empreses, 
ambla participació de BBVA. El segon, el dijous 5 de novembre, 
sera el Lleida Empresa, de Pi mee. 

NOVETATS 

1.!1-· SEGRE.com ~ ~ 
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ELMÉSVIST 

Alweb: 

• Els municipis de Lleida arnb risc alt de rebrot 
passen de 59 a 106 en deu dies 

• Lleida, a punt de perdre !'empresa líder en FP 
online per una nova norma d'Educació 

A Facebook: 

• Ja esta enllestit el quart hospital privat de Lleida, 
d'Avantmedic, que té dos suites i dos quirOfans 

• Mollerussa apujara I'IBI entre 9 i 100 euros 

ATwitter: 

• El 87% deis carrers de Lleida es converteixen en 
zona 30 i els patinets podran anar perla cal~ada 
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