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El Aran y los Pallars exigen que 
el confinamiento sea comarcal 

Alegan que sus condiciones 
son singulares y el Sobira exige 
que haya respuesta en 48 horas 

.,. Los geriátricos de Juneda 
y Malpartit registran sendos 
brotes, con 34 casos en total 

Primer positivo de la cepa 
británica en Catalunya, con un 
seguimiento de los contactos 

1 

LAS RESIDENCIAS 
DE PONENT, LAS 
MÁS REACIAS A 
LA VACUNACIÓN 

Un 11) por ciento de pro
fesionales y usuarios de los 
geriátricos de Ponent recha
zan recibir la vacuna contra 
el Covid-19, más del doble 
que la media de Catalunya, 
que es del5,7 por ciento. 

UN GIMNASIO 
DE LLEIDA LLEVA 
AL AIRE LLIBRE 
SUS ACTIVIDADES 

FOTO: Tony Alcántara 1 Ayer entraron en vigor las nuevas restricciones aprobadas por el Govern durante 10 días para frenar el avance del Covid-19 

El comercio 
de Ueida teme 
perder 250.000 
compradores 
potenciales 
Los comercios de Lleida afrontan 
desde ayer las rebajas de invier
no en Catalunya. La campaña ha 
comenzado a medio gas y con 
pocos clientes y, además de las 
restricciones impuestas por la 
pandemia, las bajas temperatu
ras registradas no invitaban asa
lir de casa . LOCALI PÁG. 12 

FOTO: T. Alcántara 1 El primer día de rebajas se pudo ver alguna cola 
- -- ---·----- ·-------
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. L'Rt es monté a 
Catal.ur)ya en 
1,47, pero puja 
el risc dé rebrot 
la velocitat de propagació de la 
covid-19, I'Rt, es manté en 1,47 
a Catalunya, segons les últimes 
dades del Departament d_e Sa
lut. El risc de rebrot sí que creix, 
ho fa 10 punts, fins als 586, així 
com la incidencia a 14 dies, que 
passa de 406,88 a 414,42. Es 
van declarar 2.308 nous casos 
confirmats per PCR o test d'an
tígens (TA), cosa que eleva la 
xifra total a 382.666 (417.020 
casos amb totes les proves). El 
9,74% de les proves de la da
rrera setmana han donat posi
tiu. S'ha informat de 48 noves 
morts i el total és de 17.443. 
Hi ha 2.150 pacients ingressats 
als hospitals amb Covid-19, 101 
més que 24 hores abans. Per 
contra, el nombre de pacients 
a I'UCI es manté en 417. El to
tal de vacunats és de 24.114, 
3.271 més que fa 24 hores. 

El risc de rebrot era de 339 
entre el 21 i el 27 de desembre 
i puja a 586 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, es manté en 
1'1,47. La setmana anterior es
tava en 1'1,02. La incidencia a 
14 dies és de 414,42 entre el 
28 de desembre i el 3 de gener, 
per sobre deis 349,77 de l'in
terval anterior. Pel que fa als ca
sos confirmats per PCR o tests 
d'antígens (TA), en el període 
del 28 de desembre al 3 de ge
ner n'hi va haver 18.328, xifra 
superior a l'interval anterior, 
quan se'n van declarar 13.697. 
Aixo situa la taxa de confirmats 
per PCR/TA en 237,17 per cada 
100.000 habitants. 

Pugen fins a 158 
els hospitalitzats 
per Covid a la regió 
sanitaria de Lleida 
El nombre de persones ingres
sades amb Covid-19 als hos
pitals de la Regió Sanitaria de 
Lleida va pujar ah ir a 158, 2 més 
que ahir dimarts. Segons Salut, 
les UCI, en canvi, han registrat 
una baixada de pacients qítics 
i han passat de 13 a 12 en dos 
dies. Per centres, a I'Arnau de 
Vilanova hi ha actualment 72 
hospitalitzats, deis quals 65 a ...... 
planta i 7 a I'UCI; al Santa Ma-
ria hi ha 31 hospitalitzats, deis 
quals, 26 a planta i S a I'UCI; i 
als centres privats hi ha 55 in
gressats, tots a planta. Per con
tra, a !'Hotel Salut Nastasi no hi 
ha cap persona ingressada. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situadó a 6/1/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran 

98 30 23.813 4.092 428 1.06\.. 474 129 

Seguirnent epidemiologic 

Ponent suma 186 positius i 
sis defuncions· més i el risc 
de rebrot continua a l' al<;a 
La Cerdanya, I'Ait Urgell i el Pla d'Urgell, comarques 
de la demarcació amb més perill de nous brots 
La demarcació de Lleida va 
sumar ahir 186 positius més 
de Covid {154 a la plana 
i 32 al Pirineu), a més de 
sis noves defuncions a la 
regió sanitaria de Lleida, 
segons les dades de Salut. 
L' Alt Pirineu i Aran continua 
amb el pitjor risc de rebrot 
de Catalunya, i Lleida és la 
regió sanitaria catalana amb 
indicadors més favorables. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
22.995 casos confirmats per PCR 
o antígens, 152 més. Són 23.813 
si es tenen en compte totes les 
proves (154 més). Un total de 474 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 
sis més que en l'últim balan~. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja dos punts i se situa en 428, per . 
sobre del registrat la setmana an
terior, que era de 384. La velocitat 
de propagació baixa tres centesi
mes i se situa en 1'1,15, mentre 
que la setmana anterior estava 
en 1,17. La taxa de confirmats per 
PCR/TA esta en 196,5 per cada 
100.000 habitants, i la incidencia 
a 14 dies és de 372 (326 en l'in
terval anterior). El 8,61% de les 
proves donen positiu. 

la regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i !'Aran registra 3.886 casos 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

_Po;...;.s_iti...;...u.;...s ----=2.._7.:..:.9::..::0=5 _Po.;...s...;..iti_·u_s __ __....::!4;:1~7 .~0:!!:2~0 _Po_s_iti_·u_s __ 2;;;;;.';..;;0..;;:;2;...;;4..;.;.9'-'0;....;.4 Positius 87.974.123 
Morts 603 Morts 17.443 Morts 
------------~== 

confirmats per PCR o TA, 31 més, 
i 4.092 sumant totes les proves 
(32 més). Un total de 129 perso
nes han mort des de l'inici de la 
pandemia, sense variació en les 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 28/12 al 

3/1) 

Font: Departament de Salut 

darres 24 hores. 
El risc de rebrot puja 16 punts 

i se situa en 1.066, mentre que la 
setmana anterior estava en 729. 
En paral-lel, I'Rt puja de 1'1,37 a 

51.675 · Morts 1 897 959 
----=·=~·= 

1'1,38. En l'interval anterior esta
va en el 0,90. La taxa de confir
mats per PCR és de 378 per cada 
100.000 habitants. La incidencia 
acumulada a 14 dies és de 767, 
pels 815 de l'interval anterior. El 
13,65% de les proves que es fan 
donen positiu. 

A la regió hi ha 30 persones in
gressades (+1). Entre el 28 de de
sembre i el 3 de gener hi havia 27 
ingressats i una defunció . . 

PER COMARQUES 

lota 1 demarcació de Lleida 
torna a estar en zona de risc alt 
de rebrot després que el Pallars 
Sobira hagi passat en les darreres 
hores de zona carabqssa (risc mit 
ja-alt) a zona vermella. 

A banda del Sobira, el risc de 
rebrot puja també al Segria, les 
Garrigues, el Pla d'Urgell, I'Ait 
Urgell, el Pallars Jussa i !'Aran, 
mentre que es manté igual que 
el darrer dia a !'Alta Ri bagor~a. 

Pé contra, baixa lleugerament a 
la Cerdanya i també a la Noguera, 
I'Urgell, la Segarra i el Solsones. 

Pel que fa al risc de contagi, les 
Garrigues, el Pallars Jussa, I'Aita 
Ribagor~a i el Solsones estan per 
sobre deis 2 punts. 

rcolomina
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Brot \\ controlat// a la 
reslQé.hcia de Juneda 
amb 7 treballadors i 15 

~ 

usuaris positius de Covid 
S' ha dividit el centre en tres zones 
per separar els residents afectats 
Juneda ha registrat un 
brot de Covid-19 a la seva 
reisdencia municipal. De 
moment, hi ha 15 usuaris i 7 
treballadors afectats. 

Lleida 
ACN 

La residencia municipal de June
da (Garrigues) ha registrat un 
brot de coronavirus amb 15 deis 
48 usuaris i 7 deis 50 treballadors 
positius, segons va poder saber 
I'ACN. Els contagis s'han detectat 
després de fer un cribratge mas
siu arran del cas d'una treballado
ra que va donar positiu abans de 
Nada!. Amb PCR posteriors es va 
detectar dos contagis més entre 
els treballadors i ara ja hi ha una 
vintena de contagiats. Des de Sa
lut, asseguren, pero, que el brot 
esta "controlat" i que "va a la bai
xa". El centre s'ha dividit en tres 
zones per controlar i separar els 
usuaris. Els no contagiats, els que 
han donat positiu i els sospitosos 

FOTO: ACN 1 L'Ajuntament ha contractat més personal pel centre 

que, tot i donar negatiu, han estat 
en contacte amb un positiu. 

Per fer front a les baixes de 
personal provocarles pel brot, 
!'alcalde de Juneda, Antoni Villas, 
va explicar que s'han contractat 
2 auxiliars de geriatría i que des 
deis Serveis Socials se'n derivaran 

La cons~llera Vergés di u 
que les escoles obriran 
"seguríssim" el dilluns 
La consellera de Salut, Alba Ver
gés, va garantir que les escoles 
reprendran les classes el proper 
dilluns com estava previst. "Segu
ríssim", ha dir en ser preguntada 
a RACl. Tot i aixo, va afirmar que 
la situació no sera "exactament la 
mateixa" i que en haver-hi més 
casos a la comunitat també "hi 
haura més casos a les escoles 
que s'hauran de gestionar". En 
llnies generals, va reconeixer que
la situació és "preocupant" i a la 
pregunta de si el Govern descar-
ta un confinament domiciliari ha 
respost: "Mai hem descartat res". 
El conseller d'lnterior, Miquel Sa
mper, va dir posteriorment en 

Alerta que 
hi haura més 

casos de Covid 

No descarta 
un altre 

confinament 

roda de premsa que aquest con
finament és també "inviable" ju
rídicament ja que !'actual estat 

2 més per donar suport a la resi
dencia. Amb aquest reforc; de 4 
persones, Villas va considerar que 
el centre esta "en principi, bé". 
"Amb aquest reforc; passarem el 
cap d~_ setmana i dilluns es mirara 
com s'esta a nivel! de personal", 
va indicar !'alcalde d'aquest muni-

d'alarma no el preveu i, en tot 
cas, caldria un decret diferent. 

Vergés va afirmar que epide
miologicament parlant anirien 
millor mesures "molt més estric
tes" pero va insistir que s'ha de 
fer una valoració global de la si
tuació i que el Govern es va com
prometre en intentar evitar-lo. 
La consellera no va concretar si 
és possible que les mesures res
trictives que van entrar en vigor 
aquest dijous s'allarguin més en
lla de deu dies i s'ha limitat a dir 
que "aixo no s'ha acabat" i que és 
necessari un compliment estricte 
de les mateixes. 

La consellera va reconeixer 
que un tancament més global 
permetria aturar abans !'epide
mia pero va insistir que s'ha de 
fer una valoració global. A més, 
va apuntar que ara hi ha més 
"complexitat" que al mar~ i que 
el Govern es va comprometre a 
intentar evitar confinaments. 

Intensifiquen 
el suport 
emocional al 
centre geriatric 
de Solsona 

Sol so na 
REDACCIÓ 

El dia de Reís els usuaris de la 
residencia Hospital Pere Mar
tir Colomés de Solsona van 
rebre la visita del bisbe, Xa
vier Novell, que va voler "in
tensificar el suport emocional 
i religiós vers els residents, 
especialment els més afectats 
pel brot", segons va afirmar. 
Com és tradició de cada any, 
tots els usuaris van rebebre 
també un obsequi de Reis 
gentilesa de l'Ajuntament. El 
principal ajut emocional per 
a la gent gran de !'hospital es 
canalitza, sobretot, a través 
de videoconferencies amb fa
miliars, tal com destaca la di
recció del centre. lgualment, 
la Fundació agraeix l'escalf 
de la població que s'esta ma
nifestant aquests dies a les 
xarxes socials amb !'etiqueta 
#SolsonaamblaResidencia. 
Fins ara hi ha hagut 250 publi
cacions a lnstagram i 70 piula
des a Twitter. 

cipi de les Garrigues. 

MALPARTIT 

A la residencia de Malpartit 
també s'ha registrat un brot de 
Covid-19, el qual ja afecta a 11 
deis seus 43 residents i a 1 deis 30 
treballadors del centre. 

Primera persona 
en rebre la vacuna 
a la residencia Sant 
Hospital de Tremp 

FOTO: Salut / Pilar Martínez va 
ser la primera en rebre el vaccí 
----------· 

Pilar Martínez, de 77 anys, ha 
estat la primera usuaria vacu
nada avui a la Residencia Geria
trica Sant Hospital de Tremp. El 
centre, ha estat un deis que van 
vacunar ahir a la Regió Sanita
ria Alt Pirineu i Aran. En aquest 
centre de la capital del Pallars 
Jussa, s'han vacunat 74 deis 78 
residents actuals i 40 deis 69 
professionals. El geriatric Sant 
Hospital, abans gestionat per la 
Fundació Fiella i ara per la Ge
neralitat, va patir un fort brot 
de Covid-19, durant el qual van 
morir 61 deis 142 usuaris. 

El brot de Bellpuig 
registra 51 casos 
acumulats en els 
darrers 14 dies 
El brot de coronavirus de Bell
puig ja ha <:ontagiat a 51 per
sones en els darrers 14 dies. El 
municipi també registra un deis 
índex de rebrot més alts de Ca
talunya: 1.536 punts, segons 
les darreres dades. Davant 
d'aquesta situació, el consisto
ri va optar per tancar tots els 
equipaments municipals. 

El Sínaic demana avaluar 
el risc d'anar a l'escola si es 
conviu amb algú vulnerable 
El Síndic de Greuges ha dema
nat a Educació que cre"i un co
mite per avaluar el risc d'anar a 
escola si els alumnes conviuen 
amb persones vulnerables. En 
concret, Rafael Ribó ha proposat 
que el comite l'integri personal 
medie i educatiu. Segons el Sín
dic, els membres s'haurien d'en
carregar de valorar el risc que 
suposaria l'escolarització pre
sencial qe l'alumnat que conviu 
amb progenitors, tutors legals o 
germans que acreditin una ma
laltia d'elevada complexitat o 
altres situacions de risc per a la 
salut en cas de contraure el Co
vid-19. Per a fer-ho, haurien de 
basar-se en els informes medies 

i escolars aportats per les famí
lies. Si es determina risc, afegeix 
el Síndic, s'han d'establir mesu
res d'aprenentatge alternatiu. 

L'ens considera que els cen
tres escolars han de garantir la 
continu"itat de l'activitat lectiva, 
inclosa l'atenció domiciliaria, en 
el cas d'alumnat no pugui assis
tir al centre, en els casos de pro
genitors i tutors legals amb risc 
consistent pera la salut acreditat 
per informe medie i de germans 
convivents a qui s'ha reconegut 
la possibilitat de no assistir al 
centre per aquesta raó. El Sín
dic trasllada aquesta proposta a 
Educació després de rebre quei
xes de famílies. 

rcolomina
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les novE?s mesures obliguen 
a tan.car temporalment el 
mercat de Torrefarrera 
El Mercat Municipal de Torre
farrera tancara els proxims dos 
diumenges, 10 i 17 de gener, 
per les mesures de conftnament 
municipal acordades per la Ge
neralitat de Catalunya. El tan
cament es mantindra mentre 
estigui vigent el conftnament 
municipal, que esta previst ftns 
a el 18 de gener, com a mesura 
per ~aturar la transmissió del vi-

rus de la Covid-19. L'alcalde de 
Torrefarrera, Jordi Latorre, va 
explicar que, com ja va passar 
a !'octubre, "sentim molt pels 
paradistes aquests canvis cons
tants, pero des de l'equip de Go
vern ens veiem obligats a pren
dre aquesta decisió, ja que no 
té sentit obrir el mercat només 
per als compradors de la nostra 
localitat. 

FOTO: ACN/ Ahir es van veure menys vehicles al pas fronterer 

Reducció del transit a 
la frontera que separa 
l~lt Urgell i Andorra 
L'entrada en vigor del conftna
ment municipal a Catalunya s'ha 
tradu"it en un descens conside
rable del volum de vehicles que 
han circulat durant les primeres 
hores ahir dijous per la fronte
ra que separa I'Ait Urgell i An
dorra. Cal tenir en compte que 
des del 21 de desembre aquests 
dos territoris s'havien assimilat 
en termes de mobilitat, funcio
nant a la practica com una úni
ca area. L'alcalde de la Seu d'Ur
gell, Jordi Fabrega, va dir que 
en aquest període "no s'ha vist 
un empitjorament de les dades 
sanitaries" ni a la comarca ni al 
Principat. Així, va defensar que 
un cop s'aixequin les restriccions 
actuals, les quals compren per...ij_ 
situació actual de la pandemia 
al país, els residents de la zona 
puguin tornar a passar d'un lloc 
a l'altre. 

Fabrega va explicar que I'Ait 
Urgell se situa per sota de la mi
tjana de Catalunya en ingressos 

S'ha acabat 
1' assimilació 

dels dos 
territoris 

hospitalaris i va defensar que 
quan es torni a aplicar un conft
nament comarcal al país cal que 
es torni a incloure a Andorra. En 
aquest sentit, creu que en zones 
com ara el Pirineu la mobilitat 
hauria de ser comarcal, ja que, 
afirma, "els riscos sanitáris són 
practicament els mateixos". En 
canvi, aquest pas facilita els des
pla¡;aments als ve"ins que neces
siten anar deis municipis petits 
als més poblats. Tot i aixo, va vo
ler deixar ciar que hi ha aquesta 
possibilitat en el cas que al seu 
lloc de residencia no disposin de 
tots els serveis basics. 

Controls a les sortides deis pobles i ciutats 
durant el primer dia de confinament municipal 
Ahir dijous van entrar en vigor les noves restrkcions aprovades pel Govern de la Generalitat, amb 
l'objectiu d'aturar l'onada de contagis de Covid-19. Una de les mesures més significatives és la del 
confinament municipal durant tota la setmana. Per tal de vigilar el seu compliment, els Mossos 
d'Equadra van establir controls a les sortides de diverses localitats /FOTO: Tony Alcántara 

La Val d'Aran i els Pallars 
demanen permetre 
la mobilitat comarcal 
La síndica d'Aran·reclama ajudes per 
pal·liar els efectes de les mesures 
Vielha 
ACN 

El Conselh Generau d'Aran ha 
sol-licitat al vicepresident del Go
vern amb funcions de president, 
Pere Aragones, la consellera de 
Salut, Alba Vergés, i el conseller 
d'lnterior, Miquel Samper, que 
es tingui en compte la singulari
tat i especiftcitat de la Va 1 a 1' ho
ra d'aplicar les restriccions de 
mobilitat que han entrat en vi
gor aquest dijous. Així, la síndica 
d'Aran ha demanat que s'apliqui 
un conftnament comarcal i no 
municipal en aquest territori. A 
més, el govern aranes també ha 
transmes a la Generalitat la ne
cessitat que aquesta administra
ció habiliti les ajudes i recursos 
necessaris per a pal-liar els efec-

El Pallars 
Sobin1 exigeix 
una resposta 
en 48 hores 

tes de les mesures adoptades en 
els darrers mesos per fer front al 
Covid-19, les quals han impactat 
al teixit social i empresarial. 

Aquesta mateixa realitat, ha 
portat els presidents comarcals, 
Carlos lsus (Pallars Sobira) i Josep 
Maria Mullo! (Pallars Jussa), a de
manar que el conftnament mu
nicipal passi a ser comarcal. lsus 
també ha demanat que es perme-

ti als escolars de la comarca que 
tenien previst fer els cursets d'es
quí a partir de dilluns 11 que el 
puguin fer tot i canviar de muni
cipi. lsus ha explicat que la majo
ria ja fan aquest canvi de municipi 
amb el transport escolar i no s'en
tén que no el puguin anar a fer 
una activitat escolar a !'aire lliure. 

La petició del canvi de conft
nament municipal a comarcal la 
van fer els dos presidents comar
cals per carta dimarts passat en 
coneixer les noves restriccions 
de mobilitat. Aquest dijous la van 
tornar a fer a la reunió periodica 
que tenen amb el Procicat. Car
Ies lsus va dit que haurien de re
bre una resposta en un termini 
maxim de 48 hores per part de la 
Generalitat. 
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El Conjunt Romónic de 
la~oll de Boí pateix una 
bai·xada del 30% de 
visitants per la pandémia 
Durant el 2020 es van haver d'adaptar 
les visites guiades i totes les activitats 
Lleida 
REDACCIÓ 

Les activitats i !'obertura del Con
junt Romanic de la Vall de Boí es 
van veure condicionades el 2020 
per la situació sanitaria excepcio
nal provocada perl coronavirus. 
Aixo va su posar tancar el conjunt 
el 13 de mar~ fins a la seva reo
bertura progressiva a inicis de 
juny, seguint el 'Pia de desconfi
nament', elaborat des del Centre 
del Romimic, per adequar els es
país a les mesures de prevenció 
de la Covid-19. Pel que fa a les 
xifres de visites, s'han comptabi
litzat 50.014 visites en total a les 
esglésies obertes al públic. La fre
qüentació va disminuir en un 30% 
en relació a l'any anterior. 

A causa de la situació, es van 
crear S nous itineraris per oferir 
visites guiades adaptades a les 
noves condicions. Aquestes visi
tes guiades exteriors mostren la 
vinculació de l'entorn amb les es
glésies mitjan~ant passejades per 
cada poble amb tematiques dife
rents per cada un. Es tracta d'una 
proposta que combina cultura i 
natura molt ben rebuda pels vi
sitants durant l'estiu i que es se
gueix oferint amb reserva previa. 

Durant els mesas de juliol i se
tembre, el Centre del Romimic va 
tenir l'oportunitat de col·laborar 

Bolea un comió 
amb 240 garrins 
al ter me d /lsona 
i Canea Delia 
Un camió carregat amb 240 gar
rins van bolear ahir al quilometre 

• 33 de la C-1412b, al terme m~ 
cipal d'lsona i Canea Delia. Cal in
dicar que el xofer va resultar il·les 
i que el camió va perdre tot l'oli. 
Va ser necessaria una grua de 
gran tonatge per retirar-lo i dos 
camions més per transportar els 
animals que anaven en el vehicle. 

FOTO: C. R. V. B. / lmatge d'arxiu d'un deis intineraris fet durant l'estiu 

amb activitats culturals com ara 
'Despertant instruments ador
mits', un projecte europeu de re
cuperació d'instruments i música 
medieval, o en la primera edició 
dei'Festival Errant, ltineraris d'Art 
i Pensament', una nova proposta 
que posa en dialeg la creació ar
tística amb el patrimoni paisatgís
tic, artístic i cultural del territori. 

El 30 de novembre del 2020 va 
representar una data important 
pel conjunt romanic de la Vall de 
Boí, ja que correspon al XXe ani
versari de la declaració de Patri
moni Mundial per la UNESCO. Al 
llarg de l'any 2021, sempre que 
les mesures sanitaries ho perme
tin, es preveu estendre diferents 
activitats i novetats. 

FOTO: Bomb 1 / lmatge del camió accidentat i deis garrins que portava 
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FOTO: D p. A¡rlculture/ Josep Alet, cap deis Agents Rurals al Solsones 

Mor el cap deis Agents 
Rurals al Solsonés, Josep 
Alet, a causa d'una malaltia 
El cap de I'Area Basica deis 
Agents Rurals al Solsones, Josep 
Alet Espuga, ha mort a causa 
d'una malaltia, segons van infor
mar ahir fonts del cos en un co
municat. En aquest sentit, Alet, 
de 61 anys, dirigía els Agents 
Rurals al Solsones des del 1995. 
Així mateix, va accedir-hi ambla 
primera promoció, l'any 1986, 
i, abans del Solsones, va estar 
destinat a I'Area Basica de I'Ait 
Urgell. A través del citat comuni-

cat, des deis Agents Rurals el de
fineixen com "una persona molt 
compromesa amb la terra, la se
va gent i els seus companys". Ai
xo el va dur a ser un deis impul
sors de la Festa de l'arbre. 

Per la seva part, la consellera 
d'Agricultura, Pesca i Ramaderia, 
Teresa Jorda, també va destacar 
de Josep Alet la "seva professi
onalitat i dedicació" durant els 
33 anys que va estar al servei del 
cos d'Agents Rurals. 

Compromís X La Seu demana 
solucions a 1' ocupació arran 
d/un incendien un habitatge 
Dilluns passat es va produir un 
incendi en una de les cases ocu
pades del ~arrer Portal d'Ando
rra de la Seu d'Urgell i una fa
mília amb menors va haver de 
ser traslladada a !'hospital per 
inhalació de fums, donada d'al
ta hores més tard. Compromís 
X La Seu va denunciar ahir que 
"aixo és el resultat de la desídia 

Cremen dos 
contenidors 
a la localitat 
d/Agramunt 
Dos contenidors, un de re
buig i un altre de vidre, van 
cremar-se ahir de matinada a 
l'avinguda Agustí Ros, a l'altura 
del número 36, d'Agramunt. 
Els serveis d'emergencies van 
ser alertats del foc a les 00.20 
hores i rapidament es va acti
var el corresponent protocol, 
despla~ant-se una dotació 
deis Bombers. 

de l'actual equip de govern de 
Junts i ERC, que no ha fet res per 
resoldre el problema de !'ocupa
ció deis habitatges de la pla~a 
Europa i Portal d'Andorra". Així 
mateix, van recordar que "es 
va comen~ar amb l'ocupació de 
dos ter~os deis habitatges i avui 
hi ha més de 40 d'ocupats", i van 
demanar solucions. 

Incendis de xemeneia 
als nudis de Rodés 
i Pi de Sant Just 

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un incendi de 
xemeneia que es va originar en 
una casa del carrer Únic del nu
cli de Rodés, pertanyent a Rialp. 
Quan van arribar, el foc estava 
apagat-i van refredar el tub i re
visar que no hi hagués cap punt 
calent. Així mateix, el dimecres a 
la nit, al nucli de Pi de Sant Just, 
el qual pertany a Olius, els efec
tius deis Bombers van apagar un 
altre incendi de xemeneia. 
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