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coronavirus lleida i comarqueS

m. marquèS / e. farnell
❘ lleiDa ❘ La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va rebutjar ahir 
la proposta de les Federacions 
d’Hostaleria de Catalunya, 
entre les quals es troba la de 
Lleida, que bars i restaurants 
obrin en una única franja ho-
rària, de les 07.30 a les 16.30 
hores, en lloc d’ampliar una 
hora més els esmorzars i els 
dinars –de 07.30 a 10.30 i de 
13.00 a 16.30– d’acord amb les 
noves restriccions que entren 
en vigor dilluns. Vergés també 
va descartar que les floristeries 
s’equiparin a les condicions dels 
centres de jardineria, que poden 
obrir els caps de setmana, com 
va demanar la Fecom i el Gremi 
de Floristes.

“Són peticions molt lògiques 
d’aquests sectors tan afectats”, 
va assenyalar la consellera, que 
va afegir que “ja vam explicar 
unes decisions molt meditades 
segons el context epidèmic ac-
tual i hem de donar aire d’acord 
amb la situació”. Així, va ma-
nifestar que “continuem amb 
una incidència acumulada de 
14 dies molt alta, per sobre dels 
500 casos per cada 100.000 ha-
bitants, i és un punt molt extrem 
per prendre mesures, a banda 
que hi ha més de 2.600 persones 
ingressades i més de 700 a les 
UCI de Catalunya només per la 
Covid”. Malgrat això, va dir que 
d’aquí a una setmana es revisa-
ran les mesures, que tenen una 
vigència de catorze dies.

El gerent de la Federació 
d’Hostaleria a Lleida, Ramon 
Solsona, va insistir que el Go-
vern permeti a bars i restaurants 
obrir en una única franja horà-
ria, de les 7.30 hores a les 16.30, 
de manera contínua. “D’aquesta 
manera, els establiments poden 
afrontar una jornada laboral 
completa, i no han d’anar obrint 
i tancant durant el dia”, va dir. 
Va proposar de nou també el 
passaport sanitari “com l’única 

n L’ajuntament de Mollerus-
sa retarda una setmana 
l’obertura de les classes pre-
sencials a l’Escola Municipal 
de Música per intentar frenar 
l’augment de casos detectats 
a la ciutat, amb un índex de 
rebrot de 1.317. Les classes 
se seguiran fins al 15 de fe-
brer en un format virtual tal 

com es feia en les últimes 
setmanes. Segons les noves 
mesures de la Generalitat, 
a partir de dilluns que ve ja 
poden reprendre’s les classes 
presencials a les escoles de 
música. Actualment hi ha a 
Mollerussa 15 grups escolars 
confinats, 6 a Primària i 9 a 
Secundària.

Mollerussa ajorna una setmana 
l’obertura de l’escola de música

un agent de la policia de Tàrrega precinta un parc infantil després de decretar-ho l’ajuntament.

segre

redacció
❘ tàrrega ❘ L’ajuntament de Tàrre-
ga ha tancat equipaments muni-
cipals i ha cancel·lat les activi-
tats culturals presencials durant 
almenys una setmana després 
que les autoritats sanitàries de-
tectessin vuit brots de corona-
virus, alguns en empreses, i es 
confirmés la transmissió comu-
nitària al municipi. L’alcaldessa, 
Alba Pijuan, va afirmar que “la 
situació és molt complexa, amb 
el registre dels pitjors indicadors 
epidemiològics de tota la pandè-
mia –un risc de rebrot de 1.112 
punts i una velocitat de contagi 
de 1,83–”. Pijuan va destacar 
que “aquestes mesures restric-
tives pretenen frenar al màxim 
la interacció social” perquè “la 
transmissió és molt alta, i també 
s’està estudiant si això es deu al 
fet que es tracta de casos de la 
soca britànica”.

Les mesures duraran una 
setmana i s’han suspès les acti-
vitats culturals presencials, en-
tre les quals destaca l’obra 360 
grams d’Ada Vilaró i el concert 
de Koko-Jean & The Tonics i 
el saxofonista Dani Nel·lo en 
el marc del cicle Tàrrega Sona, 
programats ahir i avui; el tan-
cament de tots els equipaments 
municipals d’àmbit cultural (Te-
atre Ateneu i museus) i esportiu 
(Pavelló d’Esports i Pavelló Sant 
Josep). 

La biblioteca només oferirà 
servei de préstec de documents 
i l’Escola de Música tan sols im-
partirà classes telemàtiques. 

Tàrrega detecta vuit brots, suspèn 
l’agenda i tanca equipaments
L’ajuntament demana als veïns que redueixin els contactes socials

D’altra banda, també s’han 
precintat els parcs infantils, de 
barres i de gimnàstica per a la 
gent gran. 

La Policia Local reforçarà 
la vigilància a la via pública, 
restauració i establiments co-
mercials. El mercat de dilluns 
comptarà amb voluntaris de 
Creu Roja per complir els pro-
tocols sanitaris i entre la plan-
tilla municipal s’intensificarà 
el teletreball. Una comissió de 
seguiment de Salut es reunirà 
de nou el dia 12.

❘ lleiDa ❘ Salut ha prorrogat 15 
dies més la intervenció de les 
residències de Tremp i de Mal-
partit. Així, la gestió del centre 
del Jussà seguirà en mans de 
Sant Joan de Déu. El geriàtric 
porta intervingut des del 28 de 
novembre i el brot va causar 
61 morts. A la residència de 
Malpartit, intervinguda el 24 
de gener, una entitat donarà su-
port a la direcció 15 dies més. 
En aquest centre hi ha hagut 8 
defuncions. Fonts del geriàtric 
van explicar que usuaris sense 
Covid i treballadors ja tenen 
la primera dosi de la vacuna.

A les regions sanitàries de 
Lleida i del Pirineu, 8 gerià-
trics tenen actualment 84 ca-
sos (26 menys), segons Salut. 
A la residència de Sort hi ha 
9 usuaris (1 més) i 3 treballa-
dors encomanats. Aquest brot 
es va detectar el 23 de gener i 
5 dels residents havien rebut 

Prolonguen la intervenció de les 
residències de Tremp i Malpartit

imatge d’arxiu de la residència de Tremp.

e.f.

la segona dosi de la vacuna 3 
dies abans (aquesta no genera 
immunitat fins entre 7 i 14 di-
es). A la residència Sant Roc 
hi ha 26 usuaris i 2 empleats 
positius; a la de Malpartit, 10 i 

3; al Centre Gerontològic My-
ces, 9 i 2; i al centre de Vielha, 
6 i 3. A la residència municipal 
de Juneda hi ha 6 empleats po-
sitius, 4 a la de Maldà i 1 a la 
d’Oliana.

la generalitat permetrà     
de nou la mobilitat entre 
l’alt Urgell i andorra dilluns
❘ lleiDa ❘ La Generalitat va anun-
ciar ahir que dilluns es tornarà a 
permetre la mobilitat entre l’Alt 
Urgell i Andorra. Aquesta me-
sura entrarà en vigor juntament 
amb les noves mesures deriva-
des de la crisi de la Covid, que 
contemplen que el confinament 
passi de municipal a comarcal. 
Val a destacar que les restricci-
ons de mobilitat a banda i banda 
de la frontera ja es van aixecar 
entre el 21 de desembre i el 7 de 
gener, quan va entrar en vigor el 
confinament municipal després 
de les festes de Nadal.

La Generalitat va explicar 
ahir que després de portar a 
terme “totes les comprovacions 
de la situació epidemiològica i 
l’estudi de la situació actual en 
els dos territoris” es va decidir 
que siguin considerats com un 
a efectes de les restriccions de 

mobilitat. En aquest sentit, van 
apuntar que les noves mesures 
entraran en vigor dilluns quan 
acabi el confinament nocturn 
(a les 06.00 hores). Per tant, el 
confinament perimetral a nivell 
comarcal permetrà els desplaça-
ments amb el Principat.

Restringir la mobilitat
No obstant, les autoritats van 

recordar que cal restringir al 
màxim la mobilitat i mantenir 
la màxima alerta pel que fa al 
compliment de les mesures d’au-
toprotecció i seguretat davant 
de la Covid-19.

S’ha de recordar que l’Alt Ur-
gell i Andorra mantenen vincles 
socioeconòmics i són molts els 
lleidatans que treballen a l’altre 
costat de la frontera, per bé que 
els desplaçaments laborals estan 
permesos.
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r. ramírez / e.f. / redacció
❘ lleiDa ❘ Almenys 18 ajuntaments 
de Lleida ultimen l’elecció de 
nous membres per a les meses 
electorals, després de constatar 
que molts dels que havien de 
ser presidents, vocals i suplents 
el 14-F han demanat l’exemp-
ció i l’han aconseguit. Així ho 
van corroborar ahir fonts mu-
nicipals i de la junta electoral 
provincial.

Hi haurà substituts en vuit 
municipis d’Aran, tots menys 
Arres. També en tres meses de 
Balaguer i en altres poblacions 
de la Noguera: Menàrguens, 
Castelló de Farfanya, Alger-
ri, Albesa, Vilanova de Meià 
i Ponts. S’hi afegeixen la Por-
tella, Llavorsí i Conca de Dalt. 
Tots formen part de les juntes 
de Balaguer, Tremp i Vielha. 
La de Lleida estima que hi ha 
prou personal per a les meses i 
en la mateixa línia es van pro-
nunciar des de la de Cervera, 
si bé aquesta impulsa una llista 
de voluntaris davant de pos-
sibles baixes. La de la Seu no 
va donar-ne dades. L’elecció 
de substituts varia d’un muni-
cipi a l’altre. A Lleida, Vielha, 
Ponts i Ivars de Noguera, entre 
d’altres, el primer sorteig va 
incloure més veïns dels 9 ne-
cessaris a cada mesa (un presi-
dent, 2 vocals i 2 suplents en 
cada lloc). Aquest excedent es 
convertirà ara en nous titulars 
i suplents. Altres localitats ce-
lebren plens per cobrir vacants 

r. r.

Almenys divuit municipis tornen a elegir 
membres de meses per les nombroses baixes
alguns ajuntaments celebren nous sortejos i d’altres recorren a ‘tercers suplents’ ja triats

preparatius

Rècord de vot per 
correu també a 
Lleida amb més de 
13.000 peticions
n El vot per correu ha 
assolit un rècord histò-
ric a Lleida, amb més de 
13.000 peticions accepta-
des. És una xifra provisio-
nal, que creixerà quan s’hi 
sumin les d’ahir, últim dia 
per sol·licitar el vot postal. 
Ara per ara el balanç és de 
13.533, amb 9.589 petici-
ons entregades fins dijous 
a l’oficina del cens i 3.944 
d’efectuades de forma te-
lemàtica. Aquesta última 
opció, inèdita fins ara, es 
limita als qui tenen acre-
ditació digital.

Fins ara, el rècord de 
vot postal a Lleida eren 
els 9.387 dels comicis del 
2015. 

En els del 2017 van ser 
8.096. Lleida s’afegeix, 
d’aquesta manera, a la 
tendència de la resta de 
Catalunya: fa més d’una 
setmana es va superar el 
màxim històric de 109.262 
vots per correu del 2015. 
L’últim balanç ascendia 
ahir a 270.392.

Els sol·licitants tenen 
fins al dia 12 de febrer per 
emetre el seu vot.

“Algú ve a votar per correu?” n Una empleada de Correus preguntava ahir als que feien cua davant 
de l’oficina de la rambla Ferran de Lleida si havien vingut a sol·licitar el vot postal per prestar-los 
assistència, quan faltaven dos hores perquè expirés el termini. Aquesta opció ha registrat un rècord 
històric, com a forma segura per votar davant del temor a contagis als col·legis electorals.

13.533
vots per correu a lleida

la xifra provisional és un 30% 
més que els 9.387 vots postals 
del 2015, el rècord fins ara.

270.392
a tot catalunya

la xifra, encara provisional, 
polvoritza el rècord històric de 
109.262 vots per correu el 2015.

dadeSamb nous sortejos. A Conca de 
Dalt, 7 membres de la mesa van 
quedar exempts i hi va haver un 
altre sorteig. “Veurem si tam-
bé demanen l’exempció”, va dir 
l’alcalde, Martí Cardona. També 
n’hi va haver a Menàrguens, per 
rellevar un vocal i dos suplents; 
i a Algerri, per elegir 4 mem-
bres de la mesa. La normativa 
contempla suplir baixes en una 
mesa amb membres d’una altra.
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Solé reivindica el municipalisme a Guissona
❘ Guissona ❘ El conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, va rei-
vindicar ahir a Guissona el paper del municipalisme com a 
primera base de la política i de l’equilibri territorial. Solé va 
visitar les instal·lacions del grup bonÀrea.

Reciclen mil tones de plàstics a Tàrrega
❘ TàrreGa ❘ L’empresa de Tàrrega Productos Flower ha reciclat 
més de 1.000 tones de plàstics de residus sòlids urbans a 
través de compostadors reciclats.

Alguaire amplia la biblioteca Josep Lladonosa
❘ alGuaire ❘ Alguaire ha ampliat la zona infantil de la biblioteca 
Josep Lladonosa, espai dirigit a nens de 0 a 12 anys.

redacció
❘ lleiDa ❘ La Generalitat estu-
diarà la injecció d’ajuts direc-
tes per a les estacions d’esquí 
privades que, malgrat que es 
mantenen obertes, estan pràc-
ticament buides per les restric-
cions de mobilitat. Dels nou 
complexos d’esquí catalans, sis 
es financen amb fons públics 
a través de l’empresa pública 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC). Les tres estacions pri-
vades –Baqueira Beret, Port 
del Comte i Masella– perden 
diners cada dia que passa al 
no rebre esquiadors. La con-
sellera de Presidència, Merit-
xell Budó, va assumir ahir que 
aquestes tres necessitaran ajuts 
directes per pal·liar els efectes 
que pateixen pel confinament. 
Budó va afegir que el Govern 
ha aprovat una ajuda directa 
de 7.500 euros per a totes les 
escoles d’esquí i va remarcar 
que “és una quantitat que no 
resol els problemes, però sí que 
és un suport amb recursos del 
Govern”, va dir durant una 
visita a la Cerdanya. Així ma-
teix, va reclamar a l’Estat que 
doni suport al sector com fan 
altres països.

La consellera Budó va con-
firmar que la setmana que ve 
es recuperarà l’esquí escolar 
al Pirineu i va afegir que els 
alumnes que no disposin de 
complexos de neu a la seua 
comarca també podran des-

La Generalitat estudia ajuts 
per a les estacions d’esquí
Per als tres complexos privats afectats per les restriccions, dos 
dels quals a Lleida || Les escoles d’esquí reben 7.500 euros

esquí ajuts

imatge d’arxiu d’una de les classes d’esquí als alumnes.

acem

2
estacions lleidatanes

Dos de les tres estacions priva-
des de catalunya són a lleida: 
Baqueira i Port del comte.

2.000
escolars

Dilluns es reactiva el programa 
d’esquí escolar que beneficia 
2.000 alumnes del Pirineu.

dadeS

plaçar-se fins a les pistes d’es-
quí, atès que les sortides esco-
lars estaran permeses fora de 
l’àmbit comarcal sempre que 
no hi hagi pernoctacions. En 
aquest sentit, a partir de dilluns 
es reactivarà el programa d’Es-
port Blanc Escolar, que impulsa 

la iniciació d’esports d’hivern 
entre els alumnes de tercer i 
quart de Primària, uns 2.000 
alumnes a tot el Pirineu. Mal-
grat això, Budó va reconèixer 
que el programa és insuficient 
per salvar la temporada de les 
estacions.

Lleida, sisè municipi   
amb més fotovoltaiques 
instal·lades a Catalunya

renovables autoconsum

❘ lleiDa ❘ La comarca del Segrià 
és la primera de Lleida i la vui-
tena de Catalunya amb més 
potència instal·lada d’energia 
fotovoltaica per a autoconsum, 
amb 3.743,13 kW. En la matei-
xa línia, Lleida ciutat és el sisè 
municipi de Catalunya amb 
més instal·lacions d’aquest ti-
pus després d’assolir les 118 
i se situa darrere tan sols de 
Sant Cugat del Vallès, Bar-
celona, Sabadell, Vallirana 
i Terrassa. Quant a potència 
instal·lada, és la vuitena ciutat 
(amb 1.267 kW). Per demarca-
cions, la província de Lleida se 
situa en quart i últim lloc en 
nombre d’instal·lacions (572 
en total), però en tercer lloc 
quant a potència instal·lada 
(8.825,68 kW), per sobre de 
Tarragona.

Les instal·lacions de pla-
ques solars per a autoconsum 
es van multiplicar per 3,5, fins 
a assolir les 8.229, l’any pas-
sat. D’altra banda, la Ponència 
Ambiental va avalar ahir tres 
projectes més de renovables a 

Lleida: a Alcarràs, amb 54,8 
hectàrees per a plaques solars; 
26,5 hectàrees entre la Pobla 
de Segur i Conca de Dalt, i una 
hectàrea al municipi de Fígols 
i Alinyà.

méS projecteS
la ponència ambiental 
avala tres projectes de 
plaques solars més a 
alcarràs, Jussà i alt urgell

Protecció acústica      
al Parc Natural

iniciatives

❘ lleiDa ❘ El Parc Natural de 
l’Alt Pirineu ha finalitzat el 
procés participatiu, amb 40 
persones, per dissenyar un 
pla d’accions per protegir la 
qualitat acústica i lluminosa 
d’aquest espai. El parc vol 
obtenir el distintiu de punt 
de referència de protecció 
acústica.

Solsona contracta  
quatre aturats

ocupació

❘ solsona ❘ Aquesta setmana 
s’han incorporat tres per-
sones a la brigada munici-
pal de Solsona a través dels 
plans d’ocupació del SOC i 
una altra de suport a la bor-
sa de vivenda de la capital 
del Solsonès. Tenen un con-
tracte de 9 mesos i 6 mesos, 
respectivament.
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