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TQrrega detecta vuit 
brots· de Covid i tonca 
pares i equipaments 
almenys una setmana 
Constata transmissió comunitaria 
i crida a red u ir la interacció social 
Les autoritats sanltarles van 
confirmar ahir dlvendres 
la deteccló de 8 brots de 
Covid-19 1 la situació de 
transmissió comunitaria a 
Tarrega. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Els indicadors epidemiologics 
s'han disparat els darrers dies 
i són molt preocupats, segons 
va informar I'Ajuntament, que 
va apuntar que són els més alts 
des que va esclatar la pandemia. 
El risc de contagi s' ha triplicat la 
darrera setmana fins a arribar als 
1112,53 punts mentre que la ve
locitat de propagació és d'1,83. 
S'ha fet una crida a reduir la inte
racció social i durant els propers 
set dies s'ha suspes !'agenda d'ac
tivitats presencial i clausurat tots 
els equipaments d'ambit cultural 
i esportiu. La Policía Local refor
~ara la vigilancia a la vía pública, 
restauració i comer~os. 

FOTO: Aj. Tarrega 1 El consistori demana actuar amb "responsabilitat" 
----- --· ·-·--·--·-----------------------.. ----
Els equipaments que estanca

ran pels brots són el Teatre Ate
neu i els museus, així com també 
el Pavelló d'Esports i el Pavelló 
Sant Josep. La Biblioteca Germa
nes Güell només oferira el servei 
de préstec de documents. L'Esco
la Municipal de Música de Tarrega 

Salut prorroga la intervenció 
a les residencies de Tremp 
i Alpicat quinze dies més 
Cinc geriéltrics de la Plana i dos del 
Pirineu ten en brots actius de Covid -19 

Lleida deis professionals i va causar la 
REDACCIÓ mort de 61 usuaris. 
El Departament de Salut ha acor- Paral·lelament, també s'ha 

només impartira classes de forma 
virtual. Així mateix, es procedeix a 
tancar tots els pares infantils de la 
ciutat. 

L'Ajuntament demana actuar 
amb responsabilitat i reduir al 
maxim la interacció social per ta
llar les cadenes de transmissió. 

Almacelles clausura una 
llar d'infants amb 5 grups 
i 41 alumnes confinats ' 
Almacelles ha tancat la llar d' in
fa nts Vensi amb un total de S 
grups i 41 alumnes confinats a 
les seves llars. Al municipi del Se
grí a també hi ha cinc grups con
finats de l' institut de secundaria. 
A més, continua tancada I'Esco
la Les Ventoses de Preixens. Se
gens les dades del Departament 
d'Educació, la demarcació de 
Lleida tenia ahir 110 grups con
finats per Covid-19, quatre més 
que dijous. 

Aquest increment també ha 
provocat un augment deis alum
nes en quarantena. Així actual
ment hi ha 2.390 alumnes, set
ze més que en el darrer balan~ 
i 150 professionals afectats per 
coronavirus. Aixo fa un total de 

Pugen a 110 
les classes 

tancades a les 
aules de Ponent 

2.540 persones en quarantena. 
D'altra banda, des de l'inici de 
curs s'han registrat 1.881 posi
tius entre els alumnes i 337 en
tre els professionals. 

A Catalunya, el nombre de 
grups confinats ha pujat a 1.951 
(+S) mentre que hi ha 47.199 
persones en quarantena (+ 172). 

Mollerussa ajorna fins aliS 
de febrer la presencialitat a 
l'Escola Municipal de Música 
L'Ajuntament de Mollerussa ha 
ajornat una setmana la represa 
de les classes presencials a !'Es
cola Municipal de Mú~ica tot i 
que, segons les noves mesures 
que té previst aplicar la Gene
ralitat dilluns es podría fer una 
obertura del centre. La decisió 
s'ha pres per intentar frenar el 
repunt de casos detectats a la 
ciutat que situen el risc de rebrot 
a 1.217 amb una RT de 2,08. 
L'Ajuntament ha fet una crida a 
refor~ar les mesures de preven-

ció davant la covid-19 i preocu
pa especia lment la situació en 
l'ambit educatiu perque hi ha 
15 grups escolars confinats, 6 a 
Primaria i 9 a Secundaria. 

Des del CAP s'ha insistit en la 
necessitat de fer bé les quaran
tenes, ja que s'ha detectat que 
hi ha incompliment en determi
nats casos. Davant el repunt de 
casos, I'Ajuntament intensificara 
les campanyes informatives a 
peu de carrer per conscienciar i 
sensibilitzar la població. 

i té 11 positius entre els treballa
dors, dos més que al centre de 
gent gran de Malda. D'altra ban
da, el Centre Gerontologic Myces 
compta amb nou positius entre 
els residents i dos entre els em
pleats. 

dat prorrogar 15 dies més la ínter- acordat prorrogar 15 dies més la 
venció de la residencia Fiella de intervenció de la residencia Sant 
Tremp per tal de garantir-ne una Josep .de Malpartit, a Alpicat (Se
correcta gestió. Fonts del Depar- gria). Aquí el brot encara és actiu 
tament han confirmat que la deci- -,erque la transmissió del virus és 
sió s'ha pres malgrat que el centre activa. Al centre s' havien compta
és verd i no compta amb casos po- bilitzat 8 usuaris morts pel virus a 
sitius de coronavirus des del 24 de finals de gener. 

FOTO: ACN 1 Porta d'entrada de la residencia Fiella de Tremp 

Pel que fa a la regió sanitaria 
de I'Ait Pirineu i Aran continuen 
amb brots actius les mateixes re
sidencies que la setmana passa
da: la residencia Sant Antoni de 
Vielha (6 positius entre els resi
dents i 3 ent re els treballadors) 
i el geriatric Serafí Casanovas 
Sansa de Sort (9 usuaris i 3 t re
balladors contagiats). A més, la 
residencia d'Oiiana continua sent 
verda, ja que tot i que 1 t reballa
dar ha donat positiu, tots els re
sidents han donat negatiu en els 
diferents tests. 

desembre. El brot que hi va haver Avui, set residencies de la de
a finals d'any va afectar la practica marca ció de U e ida tenen casos 
totalitat deis residents i gran part actius de Covid-19, cinc d'ells a la 

Plana i dos a I'Ait Pirineu i Aran. 
El brot del geriatric Sant Josep 
de Malpartit té actualment a nou 
positius entre els 37 residents i 
4 deis 32 treballadors. Un deis 
centres amb més afectació (conti
nua igual que la setmana passa-

da) és el de Sant Rock de Vilano
va de la Barca, on 22 deis 66 
usuaris i 3 deis 36 treballadors 
han donat positiu. 

La residencia municipal de Ju
neda no ha acabat de superar el 
brot que !'afecta des d'inici d'any 

Actualment, a les residencies 
de Catalunya hi ha 459 casos ac
tius i hi ha 104 centres amb algun 
positiu actiu. 
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Nou pla per la 
millora lumínica 
i acústica. d.e. 
1' Alt Pirineu 
Més d'una quarantena de per
sones han fet aportacions dins 
la pnmera fase del procés par
ticipatiu orgaoitzat pel Pare Na-

- fural de I'Ait Pirineu per dissen
yar el pla d'accions per posar 
en valor i conservar la qualitat 
acústica i lumínica d'aquest 
espai natural. L'actuació s'em
marca dins del projecte que el 
pare natural impulsa des de fa 
dos anys per a obten ir el distin
tiu de Punt de referencia i area 
d'influencia de protecció lumí
nica i de Zona d'especial pro
tecció de la qualitat acústica 
que atorga la Generalitat. 

Volen que els 
joves siguin 
els beneficiaris 
de les ajudes 
pel Filomena 
La Federació de Coopera

tives Agraries de Catalunya 
(FCAC), Unió de Pagesos 
i les DOP Terra Alta, Siu
rana, les Garrigues i Baix 
Ebre-Montsia adverteixen 
de "la manca de propos
tes concretes" del Depar
tament d'Agricultura per al 
sector de l'oli després deis 
danys provocats pel tem
poral Filomena. També re
clamen que els nous ajuts 
directes de caracter extra
ordinari, prioritzin agricul
tors professionals i joves 
dedicats a !'olivera. 

L' Estat finan<; a 
un projecte de 
Mollerussa amb 
1 ,44 milions 
L'empresa Talleres Sando
vai-Martínez de Mollerussa ha 
rebut un ajut de 1,44 milions 
d'euros concedits pel · Minis
teri de Ciencia e lnnovació a 
projectes de 1+0+1. El projecte 
presentat per !'empresa és per 
de,senvolupar nous sistemes de 
talllaser i de plegat de xapa en 
el procés de fabrica ció de peces 
metal-liques. En total, el Minis
teri ha finan~;at 42 projectes a 
Catalunya amb més de 27,5 
milions d'euros, pero aquest és 
l'únic lleidata. 

Tres dels deu joves migrants 
del projecte A VENIR al Pallars 
Jussa traben una nova feina 
La iniciativa vol fomentar oportunitats laborals 
destinades a joves no acompanyats de la comarca 
El projecte AVENIR ha 
permés que tres joves 
mlgrants no acompanyats 
trobln felna al Pallars Jussa. 
Un deis objecttus de la 
Iniciativa també és aturar el 
despoblament. 

Tremp 
ACN 

El projecte AVENIR compleix 
aquest mes un any des que es 
va presentar com una iniciativa 
pionera per fomentar l'acollida i 
inclusió de joves emigrats sois al 
Pallars Jussa. Un total de 10 joves 
viuen en tres pisos al centre de 
Tremp i compten amb un equip 
de tutors. Els primers resultats 
del projecte, que combina la part 
educativa i social amb la forma
tiva i laboral, ja es comencen a 
visibilitzar i tres deis joves ja han 
aconseguit contracte laboral, dos 
estudien a l'institut de Tremp i 
cinc s'han format al programa 
Reintegra. Malgrat el Covid-19, 
alguns d'ells ja han pogut co
men~;ar les practiques a empre
ses de la zona. L'Ahmed Chabou 
ja fa practiques d'electricista i el 
Zaid Mellal confía poder-ho fer 
rñolt aviat. 

FOTO: ACN 1 L'Ahmed Chabou fa practiques en una empresa d'instaHacions electriques a Tremp 

L'Ahmed Chabou, té divuit an
ys i fa poques setmanes que ha 
comen~;at les practiques amb una 
empresa d'electricitat de Tremp. 

L'objectiu de I'Ahmed és po
der aprendre i acabar treballant 
d'electricista. Viu a pocs metres 
de la fein'a amb dos joves més i 
ha explicat que la convivencia és 
molt bona. Aquest jove marroquí 
ha explicat que solament vol se
guir aprenent per poder ten ir una 
feina estable en un futur. 

Les obres de FGC al pas a 
nivell de Balaguer obliguen 
a tallar el carter Urgell 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) esta realitzant 
obres de millora al pas a nivell 
número 20 de la línia Lleida-La 

El projecte AVENIR té tres anys 
de durada i permet impulsar !'Es
trategia catalana d'acoll ida i inclu
sió d' infants i jov~ migrats sois, a 
similitud deis programes de for
mació i inserció que Fran~;a des
envolupa a la regió deis Pirineus. 
La iniciativa prioritza i se centra 
a oferir a'ls joves una sortida for-

mativa i professional adaptada a 
les necessitats especifiques del 
territori. L'objectiu és que acabin 
desenvolupant una activitat pro
fessional que els permeti que
dar-se a viure al Pallars i d'aquesta 
manera contribuir, també, a fixar 
població en una de les comarques 
més envellides de Catalunya. 

.....¡>obla, situat a la sortida de l'es
tació Balaguer, que obligaran a 
tallar al transit el carrer d'Urgell 
de la capital de la Noguera du
rant dues nits, concretament el 
dilluns 8 i el dijous 25 de febrer, 
entre les 9 de la nit i les 6 del 
matí. Les obres s'estan duent a 

terme principalment en horari 
nocturn, entre que finalitza i 
torna a comen~;ar el servei co
mercial d'FGC. L'actuació, amb 
un pressupost de 165.000 eu
ros, consisteix en la renovació 
del paviment de cautxú, que ha 
quedat deteriorat pel pas del 
temps, i inclou també la subs
titució de les actuals travesses 
de fusta per travesses de for
migó ti pus monobloc. 

FOTO: FGC 1 Es substituiran les travesses de fusta per unes de formigó 
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Projecten una sisena planta 
fotovoltaica a Alcarras i ja 
hi ha ·450 hectarees ocupades 
Els projectes d'energies reno
vables continuen proliferant a 
les comarques de Ponent i el 
Pirineu i la ponencia ambiental 
del Dep artament de Territori i 
Sostenibilitat n'ha avalat 3 més. 
El més important a Alcarras (Se
gria), de 54'8 hectarees, que su
posaria ser el sise projecte en el 
mateix entorn de parceHes del 
polígon S del municipi. En total, 
les instal·lacions de producció 
d'energia solar en aquest ambit 
superarien les 450 hectarees. 
D'altra banda, també s'ha ava
lat un projecte 35,05 hectarees, 
de les quals se n'ocuparien 26,5, 
entre els municipis de la Pobla 
de Segur i la Conca de Dalt, al 
Pallars Jussa. El tercer projecte 
és de poc més d'una hectarea 
en una explotació a la partida 
de les Escales, a Fígols i Alinya, 
a I'Ait Urgell. 

Aquest sise projecte de plan
ta fotovoltaica a Alcarras esta 
promogut i tramitat per Jilgue
ro Solar SL. Preveu produir 50 
MWp sobre diverses parcel·les 
del polígon S del municipi. La 
proposta compren tant la matei-

UGT vol mesures 
per evitar "el frau" 
en la contractació 
per collir fruita 

El sindicat UGT reclama una ac
tuació decidida de la lnspecció 
de Treball en la lluita contra el 
"frau" pel que fa a l'aplicació 
de les condicions laborals esta
blertes en el conveni un agro
pecuari de Catalunya (salaris, 
jornada, allotjament i manu
tenció), i també contra la con
tractació irregula r. 

• 

Llum verda a 
les plantes de 
la Pobla i de 

Fígols i Alinya 

xa instaHació de !'estructura de 
panells solars com les instal·la
cions relacionades amb l'evacu
ació de l'energia ftns al centre de 
transformació d'Aibatarrec. La 
ubicació concreta es troba just 
tocant a la de la firma Rabilar
go Solar també de 50 MWp. De 
fet, ocupa l'altra meitat del pivot 
de reg de cereals on es proposa 
aquesta darrera planta i mig del 
pivot més petit que es troba al 
costat oest. 

L'avantprojecte preveu la 
instaHació de 111.105 panells 
solars sobre 1.373 estructures 
ftxes clavades directament al 
terreny. També la instaHació de 
21 inversors, cablejat soterrat en 
baixa tensió, 12 centres inver
sors i transformadors. 

Unió de Pagesos 
denuncia els dai'i}"S 

que provoca la 
fauna salvatge 

El sindicat reclama que es posi 
en marxa urgentment el Grup 
Especial de Gestió Cinegeti
ca i Captura d'Animals (GECA) 
del Cos d'Agents Rurals que ha 
de donar resposta als pagesos 
afectats en llocs on el titular ci
negetic no hi actua o hi ha di
ftcultats que no permeten fer 
f ront als danys. 

DE sJd-AGUER 
Diumenge 
14 de febrer 

Camí a 
Venda d entrades l'escola 
entradesteatre.balaguer .cat 

1 

Montgai repara el seu 
campanar i instal·la 
xarxes -per protegir els 
capitells de r església 
Les obres s'han impulsat des del 
consistori i la conselleria de Cultura 
Montgal ha comen~at la 
reparacló del campanar 
de la seva esglésJa gracles 
a la coJ.Iaboracló entre 
I'Ajuntament del munlclpl 
1 el Oepartament de 
Cultura de la Generalltat de 
Catalunya. 

Montgai 
GENÍS CASANOVAS 

Una plataforma elevadora de 
grans dimensions es va situar ah ir 
al mati als peus de l'església de 
l'Assumpció de Montgai. La ma
quina va servir perque uns ope
raris pugessin ftns al campanar 
i comencessin així les obres al 
punt més alt del temple. Segons 
va explicar I'Ajuntament d'aquest 
municipi de la Noguera, l'objectiu 
de la intervenció es el de reparar 
alguns deis punts més deteriorats 
del campanar i, alhora, col·locar 
unes xarxes protectores sobre els 
capitells de l'església per tal d'evi
tar el seu deteriorament o possi
bles despreniments. 

Les obres tenen un pressupost 
de 25.145,78 euros i han estat 
ftnan~ades p_el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Ca
talunya i pel propi Ajuntament de 
Montgai. 

Diumenge 
21 de febrer 

Alguns 3€ 
MaJors di es d' ah ir de 5 anys 

FOTO: Aj. ltlontgai / Els operaris treballaven a gran altura 

L'església de I'Assumpció té els 
seus orígens al segle XI i combi
na elements del barroc amb al-

Diumenge 
26 de febrer 

l. ,._ 

20€ 

18€ 5€ 

tres de neoclassics, com el propi 
campanar que esta sent reparat 
aquests dies. 
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Cha_cón a lila: "Tothom sap que 
a Espanya hi ha presos polítics/1 
El PDeCAT defensa un Estat pero "ni 
a qualsevol preu, ni qualsevol país" 
Mollerussa. 
JUDIT CASTELLA 

"El PDeCAT vol que Catalunya si
gui un Estat independent pero 
ni a qualsevol preu, ni qualsevol 
país". És l'objectiu que perseguei
xen des del PDeCAT amb Angels 
Chacón al capdavant. Chacón va 
defensar ahir, des de Mollerus
sa, el compromís de la formació 
amb la independencia pero amb 
la necessitat de gestionar el men
trestant. 

En aquest sentit, es va dirigir al 
candidat socialista, Salvador lila, 
recordant-li en catala i en caste
lla que "tothom sap que a Espa
nya hi ha presos polítics". De fet, 
la candidata va explicar que han 
anat a Madrid a "no normalitzar 
la repressió". Per Chacón, la so
lució al conflicte catala passa per 
"una llei d'amnistia i un referen-

FOTO: N. Garáa/ Rosa Pujol di u que "ningú millar que el gen convergent" 

dum" perqué, assegura, les urnes 
són "i'única" soiució. 

Pero més enlla de la indepen
dencia, els dirigents del PDeCAT 
defensen que cal gestionar el 
mentrestant i asseguren que al
guns esperant "el tot" es queden 

Osear Ordeig defensa que la 
seva ''emergencia nacional// 
són "els joves i les dones// 
El cap de !lista del PSC per Lleida, 

en "res". Així mateix, entre els ei
xos que basteixen el seu progra
ma hi ha la llibertat d'educació i la 
col· laboració publico-privada. 

Per la seva banda, el cap de 
llista per Ueida, Marc Solsona, va 
afirmar que "Lieida és capital" i 

"ha de tenir veu propia al Parla
ment". En relació al Procés, Sol
sena va assegurar que "només 
aconseguirem la independencia 
si som menys dependents d'Es
panya" i va lamentar que "hem 
passat de la revolució deis som
riures a 'la involució deis retrets". 

El discurs més contundent el 
va encarnar Rosa Pujol, alcaldes
sa d'Aitona i vicepresidenta del 
Patronat de Turisme, que va ad
vertir que "no ens enganyin, el 
dia 15 no ho serem d'indepen
dents". Pujol va recordar que l'ex
president Torra li va retreure que 
era "deslleial al Govern" per unes 
declaracions que havia fet a la ra
dio i li va respondre: "Jo perqué 
defensava els meus ve'ins d'Aito
na? Per que no feia seguidisme a 
Junts?". L'alcaldessa d'Aitona va 
lamentar que el Govern "no co
neix la 'realitat del nostre territo-
ri". 

Per tal de canviar-ho, Rosa 
Pujo! va reivindicar que "amb la 
ma alcor, ningú millor que el gen 
convergent". 

·-Pirineu i Aran, Osear Ordeig, va 
afirmar ahir que "la nostra emer
gemcia nacional de present i futur 
es diu joves i es diu dones". En la 
presentació de les propostes pel 
col·lectiu de joves amb la Joven
tut Socialistes de Catalunya, Or
deig va qüestionar "amb quina 
de les polítiques enfocades a jo-

ves han encertat Junts per Cata
lunya i Esquerra? En cap. Només 
han aportat una década perduda 
pels joves que ens hipotecara du
rant molt temps i costara molt de 
recuperar". D'altra banda, el PSC 
celebra avui el seu acte central de 
campanya amb la presencia de 
Pedro Sánchez i de Salvador lila a 
les 17.30 hores. 

FOTO: Núria Garáa/ lmatge de l'acte que van fer ahir els sociatistes 

Moya (Comuns) alerta de la 
"precarització 11 laboral· del 
centre sanitari del Solsonés 
El cap de !lista d'En Comú Podem 
a les Terres de Lleida, I'Ait Pirineu 

Jorge Soler (Cs) 
dona suport 
als autónoms 
i promet una 
reducció fiscal 
El candidat de Ciutadans (Cs) al 
Parlament per Lleida, Jorge Soler, 
va afirmar que "és necessari un 
pla economic que pugui reactivar 
l'economia i doni respostes a les 
famílies, treballadors, autonoms i 
Pi mes", després de conversar amb 
diversos comerciants del centre 
de Lleida i valorar la situació eco
nomica de la província, que s'ha 
vist molt afectada per la pande
. mia. Per aixo, Soler va determinar 
que recalzara als autonoms amb 
una reducció fiscal i una política 
de "zero ingressos, zero quotes, 
perqué no pot ser que els qui han 
de tancar les seves persianes con
tinu'in veient-se pressionats a pa
gar impostos". 

La CUP vol Ün.nou 
referendum abans 
del2025, com a . 
data -nés lluTtyana 
En un acte davant la Subde
legació del govern espanyol 
a Lleida, la CUP va reivindicar 
ahir 1'1-0 com a gran exit de 
l'organització i mobilització po
pular i la unitat estratégica de 
les torces polítiques. El pas que 
es va fer l'any 2017 és la via 
"idonia per assolir la República 
davant les negatives de I'Estat 
a parlar d'autodeterminació i 
una comunitat internacional 
que gira l'esquena al conflicte". 
És en aquest context que els 
anticapitalistes posen al centre 
del debat la necessitat de cre
ar nous embats contra I'Estat 
espanyol, com un nou referén
dum per com a molt tard l'any 
2025. 

Creixen fins a 1.277 
les al·legacions a la 
demarcació per no 
estar a les meses 

Continuen augmentant les ex
cuses presentades a les Juntes 
Electora ls de la demarcació de 
Lleida per eximir-se d'estar a la 
mesa ei14-F i arriben fins a les 
1.277. Concretament, la Junta 
Electoral de Balaguer ja en té 
214; Cervera, 144; la de la Seu 

i Aran, Jaume Moya, acompan~ . 

deis membres de la candidatura 
Helena Motos i Maree! Colell, es 
va reunir ahir amb representants 
del comité d'empresa del Centre 
Sanitari del Solsonés, a qui va 
donar suport en les seves recla
macions laborals i professionals. 

Moya va posar el centre sanitari 
deiSolsones com un exemple del 
que hauria de ser un equipament 
sanitari de proximitat per afavorir 
l'equitat territorial, pero va adver
tir que els problemes en la gestió 
i, sobretot, la precarització de les 
condicions de treball deis seus 
professionals, posen en perill la 
propia continu'ita! del servei. 

~!!!!!!!1·---~-~L.... _ _j J.'Urgell, 101; la j unta de zona 
de Lleida, 661; la de Tremp, 

FOTO: En Comú Podem/ Jau me Moya durant la visita al centre sanitari 
115, i la de Vielha, 42. 
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