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. El Govern debat flexibilitzar les restriccions 
Si continuen millorailt les dades sanitaries 
El conseller d'Empresa advoca per iniciar ja una reactivació gradual d'aquest sector i Aragones li retreu 
que creí: "confusió" al filtrar el seu pla 11 Sa1ut dón~ llargues a la proposta de la Cambra de Lleida 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El Govern es planteja 
flexibilitzar les restriccions a 
l'hostaleria i als sectors de l'es
port, la cultura i l'estetica si les 
dades saniUuies continuen mi
llorant. En principi, aixo seria 
d'aquí a una setmana, i una de 
les principals mesures seria per
metre una reobertura parcial de 
bars i restaurants, segons van 
apuntar diverses fonts. De fet, 
la conselleria d'Empresa, que 
dirigeix Ramon Tremosa, ha 
presentat al Procicat un pla de 
desescalada per fases en funció 
de la situació epidemiologica, 
que permetria reobrir a partir 
d'aquesta setmana les terrasses 
al SO% per servir apats entre 
les 13 i les 16 hores. En la fa
se següent, podrien obrir !'in
terior amb un aforament del 
30% i sense barra i mantenir 
el SO% en terrasses, amb l'ho
rari adaptat al toe de queda. En 
la tercera, aquests aforaments 
s'ampliarien al SO% i el 7S%, 
respectivament, i en la quar
ta ja serien operatius al100%. 
Aquest sistema també s'aplica
ria al comen; i centres d'estetica. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineo-Aran 
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Font: Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 20.539 
MORTS 411 

CATALUNYA 

CASOS 305.965 
MORTS 14.745 

ESPANYA 

CASOS 1.417.709 
MORTS 40.105 

MÓN 

CASOS 51.718.344 
MORTS 1.272.911 

suposi una suavització" de les 
restriccions "cal prendre-la amb 
molta cautela". Després d'indi
car que la pressió assistencial 
"és encara alta", va assenyalar 
que "no podem prendre decisi
ons precipitarles". "Encara no 
podem abaixar la guardia", va 
concloure. 

El secretari general de la Fe
dera ció d'Hostaleria, Ramon 
Solsona, va participar ahir en 
una reunió virtual amb el se
cretari de Salut Pública, Josep 
Maria Argimon, per demanar 
que el sector pugui reobrir. 

La filtració d'aquest pla d'Em
presa, en mans de JxCat, va 
indignar el vicepresident amb 
funcions de president, Pere Ara
ganes (ERC). "Obrir debats a 
través deis mitjans sobre que 
fara o deixara de fer el Govern 
només genera confusió", va dir 
en un tuit, i va afegir que el Go
vern vol "aixecar les restricci
ons quan sigui possible", pero 
no prendn1 "decisions precipita
dament" i ho fara "seguint cri
teris sanitaris". Precisament, la 
conselleria de Salut no veu via
ble aplicar ja el pla de la Cambra 
de reabrir l'hostaleria de Lleida 
al SO% de dilluns a divendres. 
La seua delegada a Lleida, Divi
na Farreny, va afirmar que "ara 
mateix, qualsevol mesura que 

• El risc de rebrot a la regió 
sanitaria de Lleida baixa 14 
punts i se situa en S93 (el ter
cer millor de Catalunya), i la 
velocitat de transmissió del vi
rus descendeix a 0,94. A l'Alt 
Pirineu i Aran, en canvi, el 
risc augmenta SS punts fins 
als 68S i la taxa de contagi 
també ascendeix a 1,37 (és la 
més elevada de Catalunya). 
El número d'hospitalitzats 
també baixa a 17S a Lleida, 
pero es manté estable la xifra 
de crítics a les UCI (17 a l'Ar
nau de Vilanova i 6 al Santa 
Maria). Hi ha 8 ingressats a 

L'ampliació de I'Arnau amb un nou edifici pren forma. 
Segons Solsona, Argimon 

"va veure les nostres peticions 
més que raonables i les estudi
en, pero ens va demanar quinze 
di es més per obrir amb segure
tat". Solsona va assegurar que 
Argimon va reconeixer "que a 
Madrid hi ha resultats sorpre
nentment bons". 

}'hospital de Tremp (dos rnés) 
i 7 a l'Hotel Nastasi. Salut va 
notificar 20S nous positius, 
amb la qual cosa el total de 
contagiats des de l'inici de la 
pandemia és de 20.S39, deis 

La carpa al carrer al costat del CAP de Prat 
de la Riba sera retirada la setmana que ve 
1 LLEIDAI L'ajuntament de Lleida 
va anunciar ahir que el depar
tament de Salut retirara entre 
dilluns i dimarts de la setmana 
que ve la carpa instaHada al 
costat del Centre d'Urgencies 
d'Atenció Primaria (CUAP) de 
Prat de la Riba. Aquest equi
parnent va ser instaHat al ju
lio} i té corn a fundó principal 
separar l'atenció deis pacients 
amb malalties respiratories, 
que poden ser símptomes de 
coronavirus, de la resta de per
sones que acudeixen al centre, 

per així evitar més contagis. 
L'ajuntament va sol·licitar re
tirar la carpa, que es troba a 
la part superior del carrer Sal
merón i el transit del qual es
ta tallat des de juliol, després 
que els ve1ns ho reclamessin 
per millorar la mobilitat de la 
zona i no perjudicar més els 
comer¡;:os. 

Malgrat que Salut retirara 
la carpa, el servei que oferia 
es continuara donant dins del 
CUAP, jaque fins i tot la Paeria 
va recalcar que la tasca qu~ s'hi 

fa "continua sent necessaria". 
Per aquesta raó, es preveu alli
berar espais de l'ambulatori 
per acollir-hi els pacients amb 
malalties respiratories i fins i 
tot preveuen col· locar moduls a 
!'exterior del centre pero sense 
que tallin el transit de Salme
rón. La retirada de la carpa ar
riba més d 'un mes després que 
el CUAP comencés a obrir les 
24 hores del dia, un temps en 
el qual Salut ha pogut analit
zar si aquest canvi ha afectat 
al servei del centre. 

quals 18.401 al pla (164 més) 
i 2.130 al Pirineu (41 més). 
D'una altra banda, el depar
tament no va reportar cap no
va defunció, de manera que el 
total continua en 411. 

La Covid de llarga durada 
afecta més les dones 
1 MADRID! Dona de 43 anys, sense 
patologies previes, que fa més 
de 18S dies que té símptornes 
persistents de Covid-19, després 
d'haver estat contagiada de la 
malaltia en la primera onada de 
la pandernia. Aquest és el perfil 
més freqüent deis malalts de co
ronavirus persistent o de llarga 
durada. Així ho assegura l'en
questa portada a terme per la 
Societat Espanyola de Metges 
Generals i de Família (SEMG) 
i els coUectius d'afectats Long 
Covid Acts entre el13 de juliol i 

el 14 d'octubre, en que van par
ticipar 2.120 persones, 1.834 de 
les quals eren malalts que pre
senta ven símptomes compati
bles de corona virus persistent o 
de llarga durada. D'aquests, el 
79% eren dones. La meitat deis 
rnalalts tenen edats compreses 
entre els 36 i els SO anys i són 
de les comunitats de Madrid i 
Catalunya. Així dones, els símp
tomes que més es prolonguen 
són el cansament, el malestar 
general, el mal de cap i el dolor 
muscular. 
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SEGRE 
Dijous, 12 de novembre del 2020 

TEMPORAL CONSEQÜENCIES A LLEIDA 

Dos milions en ajuts per a 
finques afectades per riuades 
Perles del2019 i el temporal Gloria al gener 11 Més d'l,7 milions 
pera les Garngues i a Catalunya ascendeixen a 5,4 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 La conselleria d'Agri
cultura ha atorgat 2 .062.227 
euros en ajuts per a les explo
tacions agraries de les Garri
gues, el Pla d'Urgell, el Segria i 
l'Urgell afectarles perles inun
dacions de l'octubre del2019 i 
pel temporal Gloria, del mes de 
gener passat. En el conjunt de 
Catalunya, aquestes subvenci
ons ascendeixen a 5,4 milions. 
L'objectiu d'aquests ajuts és re
cuperar el potencial productiu 
de les parcel·les que van patir 
danys derivats d'aquests dos 
temporals i garantir la viabi
litat económica de les explo
tacions. Segons Agricultura, 
aquests fons formen part de les 
mesures urgents impulsarles 
perla Generalitat per paHiar 
els desperfectes de la DANA i 
del Gloria. 

Els 2 milions en ajuts per a 
les quatre comarques de Llei
da corresponen a un total de 
157 beneficiaris. Més d'1,7 
són per a 123 persones de les 
Garrigues, una de les comar
ques més afectarles per les 
inundacions de l'any passat. 
Aixo suposa la quantítat de 
beneficiaris més gran en una 
comarca i també la quantía 
de subvencions més gran a tot 
Catalunya. Per la seua part, 
dinou persones rebran aquests 
ajuts al Segria i els corresponen 
aproximadament 130.000 eu
ros. Al Pla d'Urgell són vuit be
neficiaris amb 174.000 euros, i 
a l'Urgell, set persones rebran 
11.400 euros. 

Des de la conselleria d'Ag¡:i
cultura van explicar que, una 
vegada s'hagi revisat la docu
mentació que justifiqui les ac
tuacions que s'han emportat a 
terme a les finques, se certifi
caran i pagaran els ajuts durant 
el proper mes de desembre. Per 
la seua part, Unió de Pagesos 

LESCLAUS 

Fruiters de I'Horta de Lleida en les inundacions del2019. 

Subvencions. La conselleria d'Agricultura ha atorgat 
2.062.227 euros en ajuts per restituir el potencial productiu 
en finques afectades perles inundacions del 2019 i el tem
poral Gloria del genera les Garrigues, Segria, Pla i Urgell. A 
Catalunya, les subvencions ascendeixen a 5,4 milions. 

Afedadó. Unió de Pagesos va explicar que a la zona alta de 
les Garrigues, es van veure afecta des finques de vinya, amet
llers, oliveres i cereal. També hi va haver danys en bancals i 
marges de pedra seca. El desbordament de la Femosa i els 
seus afluents tant en aquesta comarca com al Segria va pro
vocar desperfectes en fruiters i cultius extensius, aixi com en 
canonades de reg, ponts i camins. 

Desperfedes. Les inundacions de fa un any i el Gloria van 
provocar danys milionaris a les comarques del pla de Lleida. 
Quan ja ha passat un any de les riuades, en alguns municipis 
encara queden obres per fer i ajuts per cobrar. 

(UP) va valorar positivament 
el resultat deis ajuts i va apel·lar 
la Generalitat "a ser diligent 
a pagar" per "no comprome
tre la viabilitat de les finques 
afectarles". El sindicat agrari 
va apuntar que la convocatoria 
distingeix "entre les explota
cions amb polissa d'assegu
ranr;:a per més del 50% de la 
superficie afectada i les que no 

en tenen o no assolien el 50% 
d'afectació". UP va conside
rar que els moduls aplicats a 
les Garrigues i el Segria "han 
estat adequats per a ajuts a re
fer els danys a les finques". A 
les Garrigues, l'afectació es va 
centrar en vinya, ametllers, oli
veres i cereal i al Segria hi va 
ha ver danys a fruiters i cultius 
extensius. 

MUNICIPIS 

El Jussa licita obres i serveis per 2,5 milions Tarrega assumira 
el cost deis llums 
de Nadal 

1 TREMP 1 El consell del Pallars Jussa haura licitat obres i ser
veis per gairebé 2,5 milions entre l'agost i el desembre. El 
president del consell, Josep Maria Mullo!, va explicar que 
han fet un esfon; per impulsar contractacions, que suposaran 
millores en infraestructures i serveis i contribuiran a generar 
moviment economic i liquiditat les empreses. Va destacar 
l'adequació de la vil·la romana de Llorís i l'actualització mu
seografica del museu d'lsona. També es millorara la xarxa 
d'accessos a pobles. Més d'un milió sera pera ajuts a domicili 
peral període 2020-2024. 

Aran millora un refugi i senyalitza camins histories 
1 VIELHA 1 El Conselh Generau d'Aran ja ha comenr;:at la mi
llora del Refugi Dera Honeria. La síndica, Maria Vergés, va 
explicar que també es condicionaran camins histories de la 
Val de Toran i senyalitzaran itineraris de senderisme. Les 
obres estan valorades en uns 450.000 euros. 

1 TARREGA 1 Tarrega assumira el 
cost de la iHuminació de Na
da!. En anys anteriors, el lloguer 
deis llums i la seua instaHació 
anava a carrec dels comerr;:os, 
mentre que l'ajuntament pagava 
el consum electric. L'alcaldessa, 
Alba Pijuan, va explicar a Radio 
Tarrega que valen "animar la 
gent a comprar" i donar suport 
al comen;: local. També man
tindran suspesa el2021la taxa 
d'ocupació de la via pública de 
bars i restaurants. 

COMARQUES 1 15 1 

INFRAESTRUCTURES PROJECTES 

Els treballs per retirar la linia de comunicacions. 

Retiren una línia 
d'Endesa a Aigüestortes 
1 ESPOT 1 Endesa ja ha acabat 
la retirada d'una antiga línia 
de comunicacions telefoni
ques ubicada dins del Pare 
Nacional d'Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. La 
infraestructura es trobava 
en una zona muntanyosa de 
difícil accés i per retirar-la 
s'ha necessitat un helicopter. 
Es tracta d'una línia constru
ida el1956 que enllar;:ava di
ferents preses ambla central 
hidraulica de Sant Maurici. 
Els treballs han suposat una 
inversió d'uns 26.000 euros. 

Ajuntament de Mollerussa 

La línia tenia originariament 
una longitud de 6 quilome
tres i anava des de la cen
tral de Sant Maurici fins a la 
presa delllac Tort Trullo. A 
través d'aquesta es transme
tia informació referent a les 
cotes d'aquest llac i Negre de 
Peguera. Endesa va insta l-lar 
uns canals de comunicació 
sense cables i es va retirar 
una part de la línia. Queda
va pendent treure un tram 
d'1,5 quilometres de cable i 
35 punts de suport que s'han 
suprimit ara. 

EDICTE 

El Pie de I'Ajuntament de Mollerussa, en sessió de data 29 d'octubre de 2020, 
ha aprovat, entre altres, la modilicació de l'ordenan~a núm. 29, reguladora 
del preu públic Fira de Mollerussa 

De conformitat amb_allo que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases del regim local (LRBRL); i article 17.1 del 
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat per 
ROL 2/2004, de 5 de mar~. el present acord provisional, aixi com el text de les 
ordenances fiscals annexes al mateix, s'exposaran al públic en el tauler 
d'anuncis d'aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies habils, 
comptats des del dia següent a aquel! que tingui lloc la publicació de l'anunci 
d'exposició al Butlleti Oficial de la Provincia. 

Així mateix, d'acord amb el que preveu l'article 17.2 del TRLRHL, el present 
acord provisional es publicara en un diari deis de major difusió de la provincia. 

Durant el període d'exposició pública de les ordenances, qui tingui un interés 
dírecte, en els terminis previstos a l'article 18 del TRLRHL, podra examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que estimi oportunes. 

D'acord amb l'article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat 
sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restara definitivament 
aprovat. Contra l'aprovació definitiva del present expedient, els interessats 
podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita 
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data 
de publicació de l'aprovació definitiva al BOP. 

Mollerussa, document signat electronicament 
!:Alcalde, 
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