Alerta máxima por las nevadas
en cotas bajas e Interior solicita
que se evite la circulación 1 PAG.16

LA PAERIA MOVILIZA 200 EFECTIVOS
Y AMPLfA LA ATENCIÓN DEL PLA IGLÚ.
En las últimas noches, se han localizado
en Lleida 35 personas sin techo 1PÁG. 16

LOS AVE, CON RETRASOS
Más de 260 carreteras afectadas y
36 vías cortadas en el Estado 1PÁG.21
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Piden que se vacune las 24 horas
para lograr la inmunidad en julio
.! La propuesta es del colectivo

de enfermeras, que exige mayor
"eficacia" y "homogeneidad"
/ Salut prorroga la intervención
de la Residencia de Tremp y da
la gestión a Sant Joan de Déu
.! El ácuerdo para prolongar los

ERTE hasta el día 31 de mayo
queda pendiente de unos flecos

FOTO: Núrla García 1 Donantes ayer en el Arnau

LOCAL 1 PÁG.13

Arranca la Marató de Donants
de Sang con 65 participantes

FOTO: N. Garcia 1Unos operarios colocaban ayer la primera columna de la nueva infraestructura del hospital
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TEMA DEL DI

Salut .Prorroga la intervenció
de la residencia de Tremp, que
gestionara Sant Joan de Déu
Els Mossos comencen a prendre declaracions per
investigar si es va cometre un homicidi imprudent
El Departament de Salut
ha prorrogat la intervenció
de la Residencia Fiella de
Tremp durant 15 dies més,
pero ara se'n tara carrec
!'empresa Sant Joan de DéuTerres de Lleida, enlloc de
GSS.
Tremp
ACN
El Departament de Salut ha acordat prorrogar la intervenció de la
residencia Fiella de Tremp almenys 15 dies més, tot i que el centre
ja és verd des del dia 24 de desembre. Aquesta decisió s'ha pres
per tal de millorar aspectes del
seu funcionament, organització
i gestió. Per fer-ho, Salut ha fet
efectiu el traspas de la gestió de
la residencia, fins ara en mans de
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS),
a Sant Joan de Déu-Terres de Lleida. Un brot de Covid-19 va afectar
la practica totalitat deis residents
i gran part deis professionals i va
ca usar la mort de 61 usuaris.

L' Ajuntament
fa un minut de
silenci en record
de les víctimes
Al vestíbul de I'Ajuntament de
Tremp, aquest divendres,es va
celebrar un minut de silenci i es
va animar a tots els ve'ins a fer el
mateix al seu lloc de treball a les
dotze del migdia. El consistori va
decretar tres dies de dol oficial
i des d'aquest dijous al balcó de
I'Ajuntament hi llueix l'escut de
Tremp amb un crespó negre.
Gestió de Serveis Sanitaris
(GSS) ha anunciat que finalitza la
seva tasca al capdavant del centre, després de donar per acabada la gestió de !'emergencia sanitaria derivada de l'alt nivell de
contagis de Covid-19 que va tenir
lloc al novembre entre les persones residents i les persones tre-

El brot de la residencia
de Solsona jo afecta tres
quartes parts deis usuaris
S'ha fet un cribratge al personal i els
Bombers desinfectaran les instal·lacions
Solsona
ACN

fectar les instaJ.Iacions. En parallel es va fer un cribratge a tot el
personal del centre geriatric. De
moment, són 18 els professionals
contagiats les últimes setmanes,
pel que s'ha reorganitzat el personal i incorporat de nous profes-

El brot a la residencia Hospital
Pere Martir Colomés de Solsona segueix a l'al~a i ja afecta el
73% deis usuaris. Segons fonts
del centre, en les darreres hores
s'han detectat sis nous positius ~onals.
Des del comite de seguiment
entre els usuaris, amb la qual codel brot estan estudiant l'oferisa el total de residents contagiats
ment del Gremi d'Hostaleria del
ascendeix a 63 i les defuncions
arriben a tres. Aquest divendres,
Solsones que els hi ha ofert plade forma conjunta amb Bombers
ces d'allotjament deis seus esde la Generalitat, es van reestructabliments associats en cas que
turant les zones i es van desinfacin falta llits per atendre els

FOTO: ACN / Minut de silenci al vestíbul de I'Ajuntament de Tremp
bailadores a la residencia, indos
l'equip de direcció al complet.
Salut va intervenir la Residencia Sant Hospital de Tremp, propietat de la Fundació Fiella, el dia
28 de novembre de 2020, a causa
de la situació generada pel brot
de Covid-19.
D'altra banda, els Mossos ja

han comen~at a prendre declaració a familiars d'usuaris de la
residencia. La Fiscalia va obrir diligencies el 22 de desembre per
investigar si la direcció del centre
hauria comés delictes d' homicidi
imprudent perla mort de 61 residents i també un delicte contra la
seguretat en el treball.

5

El Govern
compareixeró
al Parlament
per informar
sobre el Covid
El Govern compareixera dimeeres vinent, a partir de les deu
del matí, a la Diputació Permanent del Parlament per informar sobre les darreres mesures per contenir el Covid-19. la
compareixen~a, demanada per
l'executiu en funcions, anira a
carrec del vicepresident del Govern en funcions de president,
Pere Aragones, i la consellera
de Presidencia, Meritxell Budó.
D'altra banda, es votaran la validació de cinc decrets llei. Els
portaveus han acordat que la
Diputació Permanent, que se
sol reunir a la sala de grups, es
reuneixi aquest cop al Saló de
Sessions. Durant la sessió també es fara el debat i la votació
de quatre sol·licituds de compareixen~a: tres, presentades
per Cs, demanen la compareixen~a del vicepresident, de
la consellera de Salut i del conseller d'lnterior perque informin sobre les restriccions aplicades a la Cerdanya i al Ripolles
per la situació de la pandemia;
la quarta, presentada per la
CUP, demana la compareixen~a
de la consellera de Salut perque informi sobre el contracte
subscrit el maig de 2020 amb
!'empresa Ferroser pel seguiment deis contactes de casos
de Covid-19 i sobre les prioritats sanitaries pera l'inici d'any.

contractes deis professionals que
feien substitucions i s'ha sol·licitat l'activació de l'equip d'intervenció rapida de la Generalitat
- per tal de poder ten ir un retor~.
Així mateix, s'ha contractat
un suport extern per a la neteja
de les zones grogues. les installacions estan sectoritzades des
de l'inici de la pandemia en zones verdes, lliures de Covid-19;
grogues, per a l'a'illament de residents que hagin tingut un contacte estret amb positius, i vermelles, per a les quals s' havien
reservat habitacions.
El president de la Fundació
FOTO: ACN / lmatges del cribratge al personal del centre geriatric
Hospital Pere Martir Colomés,
el bisbe Xavier Novell, també va
locals lamenten les defuncions
agrair ahir "l'esfor~ extraordiusuaris.
deis darrers dies i el creixement
Totes les famílies de les personari en la dedicació de recursos
humans i materials per a la gesnes diagnosticades, que van ser
del nombre de positius.
tió del brot per part de diversos
traslladades a les zones vermelles
Aquest passat diumenge va
(reservades per persones positicomen~ar el nou suport medie
ens i institucions". lgualment, la
ves de Covid-19), han estat inforper fer el seguiment permanent
Fundació va agrair l'escalf de la
mades. La Fundació Hospital Pere
de les persones afectades. la repoblació que s'esta manifestant
Martir Colomés i les institucions
sidencia també va renovar els
aquests dies a les xarxes socials.
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19

El risc de rebrot
puja.tins Q 615 a
Catalunya, amb
3. 950 casos nous
La velocitat de propagació' de
la covid-19, I'Rt, baixa lleugerament, segons les últimes dades
del Departament de Salut. Ho
fa una centesima, d'1,47 a 1,46.
El risc de rebrot sí que creix, ho
fa 29 punts, fins als 615, així
com la incidencia a 14 dies,
que passa de 414,42 a 437,12.
S'han declarat 3.950 nous casos confirmats per PCR o test
d'antígens (TA), cosa que eleva
la xifra total a 386.616 (421.015
casos amb totes les proves).
El10,1% de les proves de la
darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 42 noves
morts i el total és de 17.485.
Hi ha 2.199 pacients ingressats
als hospitals amb Covid-19, 49
més que fa 24 hores. També_
augmenta el nombre de pacients a I'UCI, que ja són 429
(12 més). El total de vacunats
és de 37.114, 13.000 més que
fa 24 hores.
El risc de rebrot era de 359
entre el 22 i el 28 de desembre
i puja a 615 en l'últim interval.
Pel que fa a I'Rt, baixa lleugerament de 1'1,47 a 1'1,46. La setmana anterior estava en 1'1,02.
La incidencia a 14 dies és de
437,12 entre el 29 de desembre i el 4 de gener, per sobre
deis 368,22 de l'interval anterior (22-28 de desembre).
Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens
(TA), en el període del 29 de
desembre al 4 de gener n'hi va
haver 19.072, xifra superior a
l'interval anterior.

Pugen fins a 171
els hospitalitzats
per Covid a la regió
sanitaria de Lleida

,

El nombre de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de la Regió Sanitaria de
Lleida va pujar ahir divendres
fins a 171, tretze més que dijous. Segons dades de Salut,
les UCI també van registrar un
augment de pacients crítics i
van passar de 12 a 13 respecte al dia anterior. Per centres,
a I'Arnau de Vilanova hi ha 7~
hospitalitzats, 65 a planta i 7 a
I'UCI; al Santa Maria hi ha 38
hospitalitzats, 32 a planta i 6
a I'UCI; i als centres privats hi
ha 61 ingressats, tots a planta.
A I'Hotel Salut Nastasi no hi ha
cap ingressat amb Covid-19.

Regions sanitaries de Lleida i l~t Pirineu i Aran

Situadó a 7/1/2021
Lleida

Pirineu i Aran

Lleida

Pirineu i Aran

94

29

23.948

4.124

Lleida

Pirineu i Aran

Lleida

Pirineu i Aran

474

129

Seguiment epidemiologic

La plana manté les dades més
favorables tot i haver tornat
als valors de fa dos mesas
La demarcació suma 167 positius i els indicadors
confirmen el Pirineu com la regió amb més perill
La demarcació de Ueida va
sumar ahir 167 positius més
de Covid (135 a la plana i
32 al Pirineu), pero no hi va
haver cap nova defunció.
l'Ait Pirineu i Aran continua
amb el risc de rebrot més
alt de catalunya, tot i
baixar lleigerament ahir, i
Ueida segueix com la regió
sanitaria catalana amb els
indicadors més favorables.
Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitaria de Lleida hi ha
23.128 casos confirmats per PCR
o antígens, 133 més. Són 23.948
si es tenen en compte totes les
proves (135 més). No hi ha hagut
cap defunció més.
Pel que fa al risc de rebrot, puja 18 punts i se situa en 446, per
sobre del registrat la setmana anterior, que era de 399. La velocitat
de propagació es manté en 1'1,15,
mentre que la setmana anterior
estava en 1,20. La taxa de confirmats per PCR/TA esta en 204 per
cada 100.000 habitants, i la incidencia a 14 dies és de 388 {335
en l'interval anterior). El9,05% de
les proves donen positiu.
Segons aquestes dades, Lleida
continua com la regió sanitaria
amb els indicadors més favorables de Catalunya. Tot i aquesta
circumstancia, la seva situació
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17.485 Morts

Risc de rebrot per
comarques
(setmana
del29/12 al
4/1)

51.874

Positius
Morts

88.892.989
1 913 619

ge de PCR positives no assolia el
nivell d'aquesta setmana (9,05%)
des del període del 9 al15 de novembre.
Per la seva banda, la regió sanitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran registra 3.917 casos confirmats per
PCR o TA, 31 més, i 4.124 sumant
totes les proves (32 més). Tampoc
no hi ha hagut cap nova defunció.
El risc de rebrot baixa· 6 punts
i se situa en 1.060, mentre que la
setmana anterior estava en 666.
En paral·lel, I'Rt puja de 1'1,38 a
1'1,43. En l'interval anterior estava en el 0,84. La taxa de confirmats per PCR és de 398 per cada
100.000 habitants. La incidencia
acumulada a 14 dies és de 741,
pels 799 de l'interval anterior. El
13,20% de les proves que es fan
donen positiu.
PER COMARQUES

Font: Oepartament de Salut

ha empitjorat considerablement
en les darreres setmanes. La seva
taxa de confimats per PCR/TA és
la més alta des de la setmana del
12 al 18 de novembre, igual que

el nomnre de confirmats per PCR.
Pel que fa a la incidencia acumulada a 14 dies, també és la més
alta des de la setmana del 17 al
23 de novembre, i el percentat-

La situació ha empitjorat en el
darrer balan!; al Segria, la Nogueta, les Garrigues, el Pla d'Urgell,
el Pallars Jussa, el Pallars Sobira
i I'Aran. Les que tenen un risc de
rebrot més alt són, ara mateix, la
Cerdanya, I'Ait Urgell i el Pla d'Urgell, seguides de I'Aran i les Garrigues.

_1_6_C_O_M_A
_R
_Q
_U
_E_S_I _SA_,B_AD_0_9_DE_E_N_ER_O_DE_2_02_1_ _ _ _L_a_llañana

Pendents de la nevada
Interior avisa que el mal temps sera "sever" i "molt generalitzat",
i ahit ja es van registrar temperatures per sota deis cinc graus
Lleida
AGENCI ES/ REDACCIÓ
Interior va avisar ahir que l'episodi de mal temps que es preveu aquest cap de setmana pel
t emporal Filomena sera "sever"
i "molt generalitzat" al territori
catala. "Són dies perque tots ens
quedem a casa", va dir el conseller Miquel Samper, que va cridar
a no fer despla~aments, només
els "necessaris i inajornables". El
director del Servei Meteorologic
de Catalunya, Eliseu Vilaclara, va
demanar "molta precaució". Entre avui i dema nevara a gairebé a
totes les cotes i afectara sobretot
!'interior de Catalunya, amb gruixos molt importants al ter~ sud i
interior del quadrant nord-est. A
més, Samper va dir que el Procicat havia activat els plans NEUCAT, VENTCAT i INUNCAT, tots en
fase d'alerta. Tots els dispositius
d'emergencies estan en marxa
j els titulars i gestors de les caf't"eteres estan preparats a nivel!
de sal i maquines llevaneus. En
aquest sentit, a Lleida el Ministeri
de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana (Mitma) té 44 maquines
llevaneus i unes S.S70 tones de
sal. També hi ha dispositius previstos de FGC i Rente.
S'espera que els gruixos de
neu superin els 30 cm a les muntanyes de Tarragona. A la resta de
zones de muntanya se superaran
els 20 o els 30 cm i en general, a
!'interior, gruixos acumulats d'entre S i 1S cm de neu. Al nord de
Ponent i comarques de Barcelona
i Girona es podran acumular gruixos de neu de més de 2 cm per
damunt deis 300 metres i més de

Els Mossos varien
el seu dispositiu i
fantomaral
lloc d'origen
als camioners

FOTO: A. d'Aitona 1 Moment en que un tractor llan~ava sal pels carrer d'Aitona davant la possible nevada
-·-------····-·-·---·-········-··---···--·--·······-·······----··············-·---·······- ··········-·-···--····---·····---··-·-···· ----·--···· · · - - - ·
S cm per sobre deis 600 metres.
En general la neu sera humida i,
localment, amb intensitat moderada. Cal tenir en compte que
ahir el Pont de Suert va registrar una temperatura mínima de
-13,2 graus. També va haver-hi
mínimes inferiors als -S graus a
Guixers (-11,4), Vielha (-10,3),
a la Seu (-9,4), a la Pobla de Segur (-9,3), a les Borges Blanques
(-6,1) i a Seros (-S).
A més, l'estació pirinenca privada situada al Clot de la Llan~a,
a 2.30S metres d'altura al Pirineu

del Pallars Sobira, va tornar a batre ahir de matinada el record de
fred a Espanya amb - 34,8 graus.
El día de Reís el termometre ja va
marcar -34,1 graus.
Dema la situació comen~ara
a canviar i les precipitacions seran més disperses, centrades en
l'extrem sud i l'extrem nord-est
de Catalunya. Durant el cap de
setmana seguira l'ambient fred i
encara es preveuen gla~ades entre moderades i fortes al Pirineo
i Prepirineu i de febles i moderades a la resta de !'interior.

La Paeria mobilitza 200 efectius
i amplia 1' atenció del PI a lglú

..
'

1
1

1

i
1
1

'
'1
1.

~juntament de Lleida esta preparat per mobilitzar prop de 200
persones a la via pública per preservar la seguretat de transit i vianants a la ciutat davant els indicadors de possible neva<ta.,. El Pla
Neucat de la Generalitat es troba
activat en fase d'alerta i tots els
departaments i serveis implicats
de I'Ajuntament de Lleida estan
coordinats per actuar amb celeritat si les condicions meteorol<>giques empitjoren i poden com-

portar risc per a la mobilitat i la
seguretat de les persones.
La planificació del Pla de Vialitat Hivernal i del Pla d'Emergecies de Gelades i Nevades a Lleida, coordinat pel departament de
Protecció Civil municipal, preveu
diferents fases d'activació deis
recursos en funció de la situació
meteorologica, en el qual es pot
arribar a mobilitzar personal de
les Brigades Municipals, de la Brigada d'Acció lmmediata i d'llnet

principalment; amb una disponibilitat de recursos de més de 20
vehicles i tot tipus de material
auxiliar per l'estesa de fundents
en els espais viaris per a vehicles
i de vianants, atenent sempre a
la planificació establerta i a les
directrius que estableixi en cada
moment el Comite de seguiment
(CECOPAL). Des de la Guardia Urbana, en cas de nevada es preveu un retor~ tant en els serveis
d'atenció del telefon 092 com

Així mateix, diversos municipis, com Aitona, van escampar
sal en previsió d'una possible nevada. El citat consistori va activar
la prealerta del Pla d'emergencies
municipal i va demanar als ve'ins
evitar sortir, especialment la gent
gran; tenir cura de les canonades
d'aigua i va recordar que per evitar-ne la congelació cal mantenir
un rajolí'""constant a les aixetes;
evitar tenir estufes de llenya a
llocs tancats on no es renovi !'aire, i si neva netejar la .vorera de
davant de casa.

Davant les previsions ahir es
va reordenar el dispositiu deis
Mossos, fins llavors cent rat
a vet llar pel compliment del
confinament municipal. Segons va explicar el comissari
Joan Caries Molinero, el dispositiu vetllara per evitar "la
maxima mobilitat possible els
propers dos dies" i evitar que
la gent quedi atrapada a les
carreteres pel temporal. Per
aixo, hi ha punts de control
estrategics arreu de la xarxa
viaria que s'aniran modificant
segons evolucioni la situació
meteorologica. Des d'ahir a
partir de les 19.00 hores i fins
a les 6.00 hores de dilluns esta prohibida la mobilitat deis
vehicles pesants de més de
7,S tones, en seguiment de
les instruccions del Servei
Catala de Transit. Segons van
explicar fonts deis Mossos,
la prioritat era que els camions pesants tornessin cap als
seus punts d'origen i per tots
aquells que no podien fer-ho,
ja que fan rutes internacionals, s'habilitaria espais a la
Panadella, a la Masia Salat de
les Borges Blanques i al Polígon de Tarrega, entre d'altres.

amb patrulles a peu de carrer i cal itzat unes 3S persones sense
amb ve hieles 4x4. Aquest disposi- sostre a les que se'ls ha animat
tiu global inclou també una quin- a traslladar-se al pavelló 4 on es
zena de voluntaris de Protecció desenvolupa el Pla lglú. Davant la
Civil que donaran suport als dife- negativa a traslladar-s'hi se'ls ha
rents serveis municipals. La regí- facilitat mantes i sacs de dormir i
doria d'Urbanisme i Mobilitat té se'n continuara fent seguiment. Si
un estoc previst de 240 tones de neva s'ampliara l'horari del Pavesal, a més de productes f undents lló 4 deis Camps Elisis, des de les
específics sense clor.
20.00 hores fins les 11.00 hores.
L'alcalde Miquel Pueyo va ex- · Si les condicions són severes poplicar que la Paeria esta especi- dría estar obert les 24 hores.
alment amatent a les necessitats
El PSC a Lleida va criticar duque pot comportar la davallada rant el matí que la Paeria no s'hade temperatures i la possible ne- gués pronunciat i va dir que "cal
vada entre la població més vul- tenir una actitud preventiva i tenerable. Els educadors de carrer nir ciares totes les eventualitats
han fet un seguiment especial que pot provocar una possible
aquestes darreres nit s i han lo- nevada a la ciutat".
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COMARQUES

Una avaria deixa les Borges
40 -hores sense fibra óptica
L'ajuntament ha presentat u·na reclamació a
la companyia i demana "una compensació"
Les Borges Blanques
REDACCIÓ
El consistori de les Borges ha dirigit una queixa als responsables de Movistar, després que es
produís una fallada en el servei
d'lnternet de fibra optica, que
ha afectat les Borges, juntament
amb altres municipis proxims de
les Garrigues, que també han patit el tall en la seva connexió, com
és el cas de Juneda, Arbeca o la
Floresta.
Concretament, la fallada es va
registrar a les Borges aquest dimecres, 6 de gener, a les 13.30
hores i el subministrament no
s' ha restablert completament
fins aquest divendres, 8 de gener,
a les 6.00 hores, la qual cosa ha
suposat, per a molts comer~os,
empreses i persones que havien
de teletreballar o estudiar des de

casa, o simplement fer-ne un ús
informatiu, per a gestions o entreteniment, haver estat més de
40 hores sense connexió a Internet de fibra optica en una capital
de comarca.
El regidor de Promoció Economica de les Borges, Jordi Ribalta,
va mostrar ahir el seu descontentament pel temps transcorregut
fins que l'avaria no ha estat resalta. Ribalta va criticar les més de
40 hores de subministrament, en
un moment de restriccions de la
mobilitat per la pandemia de la
Covid-19 i davant l'anunci d'un
temporal de neu. Dos fets que,
a parer seu, "fan més necessaries que mai les comunicacions".
El regidor a I'Ajuntament de les
Borges també va explicar que la
incidencia afectava un ramal pel
que passa la fibra optica, per la

FOTO: Ajuntament Borges 1Demanen la garantia que no torni a passar
qual cosa també van patir l'avaria
els veTns i veTnes que tenen contractades altres companyies que
reben el seu subministrament de
Movistar. En la queixa dirigida a

Ubiquen un
passeig verd
al municipi de
Torrefarrera
Torrefarrera tindra un nou espai a
l'aire lliure gracies al passeig verd
que I'Ajuntament esta adequant
en un terreny ubicat al límit oriental del nucli urba, paral·lel al
carrer Mossen Cinto, en una zona
qualificada com a verda. El passeig tindra 15.000 m2 de zona
verda i el cost de la primera fase
és 30.000€.

la companyia, l'equip municipal
demana una compensació per la
manca de servei, així com la garantía que, en un futu r, el municipi no torni a patir un tal l.

Ferit amb diverses
contusions un
esquiador a
Lladorre, al Sobira

FOTO: Aj. Torrefarrera 1 El passeig tindra 15.000 mZ de zona verda

Un esquiador va resultar ahir
ferit amb contusions després
de caure mentre esquiava fora
pistes a Lladorre. L'accident va
ten ir lloc a it!s 14.05 i els GRAE
es van despla~ar fins al lloc deis
fets per socórrer a la persona.
Un cop alla el van atendre i es
va constatar que tenia diverses
contusions pero que no es trobava greu.

1.9

Dos incendis
•
en xemenetes
ala Pobla de
Segur i ala
Seo d'Urgell
Els Bombers de la Generalitat
van rebre ahir dos avisos per
incendis de xemeneies a la demarcació de Lleida. El primer va
ser a les 13.21 hores, quan els
Bombers van rebre l'avís d'un
incendi al carrer indústria S
de la Pobla de Segur, on hi van
anar diverses dotacions. D'alt ra banda, el segon avís va arribar unes hores més tard, a les
17.50 hores, quan els Bombers
eren alertats d'un altre possible
incendi, en aquest cas a la Seu
d'Urgell. Cal destacar que en
ambdós casos, no es van haver
de lamentar ferit s.

JARCdiuque
la contintütat
del porcí vol
implicació de
l'administració
La continuTtat de la bonan~a del porcí depen del
"sentit comú" del sector i
de la "implicació" de l'administració, segons exposa
JARC. Malgrat la caiguda
deis preus respecte a l'any
2019, provocada per la
pandemia, el sector porcí tanca amb unes dades
historiques, la cotització
mitjana a la llot ja de Mercolleida per aquest 2020 ha
sigut d'1,324 euros/kg viu.
El benefici que obté la integradora o els productors no
integrats ronda els 23,26
euros per porc.
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L' Ajuntament d' Alcarrós i
Salvem Casa Vallmanya
busquen \\horitzons comuns"
L'equip de govern de I'Ajuntament d'Aicarras amb !'alcalde Jordi Janés al capdavant es va reuol(.
ah ir divendres 8 degenera l'ajuntament de la vila amb representants de la plataforma Salvem Casa Vallmanya per tal"d'identificar
horitzons comuns" de posada en
valor del llegat del President Macia a Alcarras. A la trabada, l'alcal-

de Jordi Janés va reiterar "la necessitat d'actuar" que existeix per
tal de no veure encara més malmes un immoble queja ha perdut
part de la teulada, presenta una
esquerda a una de les fa~anes laterals i exigeix, per la seva consolidació i recuperació, una inversió
d'1'5 milions d'euros que I'Ajuntament d'Aicarras no pot assumir

en solitari.
La trabada d'aquest 8 de gener arriba després de trametre
el consistori a finals de desembre un seguit de cartes dirigides
al vicepresident de la Generalitat
i a diverses institucions. "Tenim
ciar que ca l recuperar el llegat del
President Macia al nostre poble,
pero ens fa falta l'ajuda d'altres
administracions perque no podem fer-ho sois. La situació que
ens va m trobar les finan ces municipals és la que és i, per posar en
valor la Casa de Vallmanya i mantenir alhora els serveis, necessitem un compromís d'inversió per
part de les administracions".

FOTO: Aj. Alcar~s / lmatge de la reunió que va ten ir lloc ahir a Alcarras

