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Les residències de la 
demarcació porten un 
mes sense registrar cap 
mort per coronavirus 
En l'últim mes s'ha constatat un cas 
positiu al Pirineu i vuit a la Plana 
La demarcació de lleida 
va complir ahir un mes 
sense tenir cap mort per 
coronavirus a les residències 
de gent gran després 
d'haver estat de les zones 
amb més impacte durant el 
principi de la pandèmia. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Concretament ahir es complia un 
mes de l'última defunció registra
da per Covid-19 en una residèn
cia de la regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran i el passat dia 5 de 
març es va complir un mes de l'úl
tima mort en la regió sanitària de 
Lleida. Un descens de la mortali
tat derivat del procés de vacuna
ció que s'està duent a terme per 
part de Salut. 
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Al mateix temps, cal tenir en 
compte que en el darrer mes, a 
les residències de la regió sanità
ria de l'Alt Pirineu i l'Aran només 
s'ha registrat un cas positiu en 

coronavirus, mentre que en el cas 
de la regió de Lleida la xifra ascen
deix a un total de vuit casos posi
tius. Unes xifres molt més menors 
de les que s'han arribat a registrar 
a les residències de la demarca
ció. De fet, cal recordar que en el 
cas de la Plana de Lleida des de 

Salut preveu que l'oci 
nocturn pugui recuperar 
certa normalitat a l'estiu 
El Govern treballa amb l'horitzó 
que l'oci nocturn pugui recuperar 
aquest estiu una certa normali
tat, amb públic dret i sense dis
tàncies de seguretat. Però aquest 
relaxament dependrà del fet que 
la transmissió comunitària estigui 
"sota control" i també que hi ha
gi un percentatge "raonable" de 
persones vacunades, un llindar 
que el secretari general de Salut, 
Marc Ramentol, situa en el 30% 
de la poblàció al juny. Ramentol 
va indicar ahir que veu "precipi
tat" plantejar aquest escenari 
abans, amb independència dels 
resultats del concert amb 5.000 
persones al Palau Sant Jordi, que 

Ramentolho 
veu ((plausible" 
a partir del juny 

Ambla 
transmissió 

(( l" sota contro · 

es coneixeran la setmana vinent. 
De la mateixa manera, Salut 

descarta per ara permetre un sal-

l'inici de la pandèmia hi ha hagut 
1854 casos positius en residènci
es i 216 persones que han perdut 
la vida. Pel que fa a les residèn
cies de la regió sanitària de l'Alt 
Pirineu i l'Aran s'han registrat un 
total de 423 persones positives en 
Covid-19 i un total de 96 morts. 

conduit cultural al confinament 
comarcal. 

El mes de març es va complir 
un any del tancament pràctica
ment total de les sales de con
certs i discoteques. Algunes sales 
han pogut reobrir tímidament a 
partir de novembre, sempre que 
ho fessin amb el públic assegut i 
sense ballar. Però el gruix esperen 
que el Govern permeti l'entrada a 
les sales sense distància social i a 
peu dret per recuperar l'essència 
de la seva activitat. 

Al respecte, el secretari gene
ral de Salut, Marc Ramentol, va 
apuntar que aquest escenari pot 
ser "plausible" a partir de l'estiu, 
i no abans. Ramentol creu que 
"amb mesures" (com la mascare
ta i el control d'aforament, entre 
altres) és possible tornar a obrir 
en aquestes condicions a partir 
del juny si l'escenari és d'un nivell 
de transmissió comunitària "sota 
control". 

Estudi sobre 
l'impacte del 
virus en la 
salut mental 
dels geriàtrics 
Un projecte de recerca avalu
arà l'impacte de la pandèmia 
en les persones i organitza
cions de l'àmbit residencial 
de Catalunya i treballarà en 
propostes de millora del mo
del actual. Sota el nom de 
'ResiCovid-19', el projecte es
tà liderat pel Grup de Recerca 
en Cronicitat de la Catalunya 
Central i altres grups de recer
ca catalans i socis estrangers. 
L'estudi se centra en avaluar 
l'impacte de la pandèmia en 
les persones que viuen a les 
residències geriàtriques, de 
dependència i salut mental 
de Catalunya així com l'afec
tació que ha tingut en els 
seus familiars, treballadors 
i les pròpies organitzacions. 
En aquest sentit, el projecte 
ha r~but un ajut de 280.000 
euros de l'Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de Re
cerca (AGAUR}. El projecte 
ResiCOVID-19 ha estat un dels 
30 projectes de recerca esco
llits per I'AGAUR entre tots els 
que es van presentar a la con
vocatòria arreu de Catalunya 
de diferents àmbits. Segons 
els seus impulsors, fins a dia 
d'avui "no -existeixen avalua
cions sistemàtiques i en pro
funditat de fa realitat viscu
da a les residències durant fa 
pandèmia". 

El Tren dels Llacs, 
suspès mentre que 
Torrefarrera manté 
obert el seu mercat 

Ferrocarrils de fa Generalitat 
ha decidit suspendre la circu
lació del Tren dels Llacs per 
l'aplicació del nou confinament 
comarcal a partir d'aquest di
vendres. la gent que ja té una 
reserva feta serà reubicada en 
els trajectes futurs un cop el 
Procicat aixequi fes restricci
ons de mobilitat entre comar
ques. El servei turístic de FGC, 
que tenia previst fer 29 circu
lacions enguany, va arrencar el 
dissabte passat, 3 d'abri l, amb 
una vuitantena de passatgers, 
la majoria procedents de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Per contra, el Mercat Municipal 
de Torrefarrera, que se celebra 
els diumenges als carrers del 
Parc Empresarial de la locali
tat, segueix obert tot i el con
finament comarcal. El mercat 
setmanal compta amb totes les 
parades de comerç essencial i 
no essencial obertes. 

El centre educatiu 
Tartareu-Zer 
Montsec està 
confinat pel virus 
El centre Tartareu-ZER Mont
sec, a les Avellanes i Santa li
nya, està confinat després que 
el seu únic grup d'alumnes 
s'hagi hagut de confinar. A llei
da hi ha 231 alumnes i 26 pro
fessionals confinats i 511 pro
fessionals amb Covid, una xifra 
que augmenta a 2.952 en cas 
dels alumnes. 

El govern central es reunirà 
amb els agents socials al 
maig per prorrogar els ERTO 
El govern espanyol es reunirà a 
principis de maig amb els agents 
socials per tractar la pròrro
ga dels expedients . de regula
ció temporal d'ocupació (ERTO) 
més enllà del 31 d'aquest mes, 
segons va avançar ahir el minis
tre d'Inclusió i Seguretat Social, 
José luis Escriva. Després d'una 
visita a l'empresa paperera Sai
ca, el ministre va avançar que 
aquests nous ERTO, que la vice
presidenta tercera, Yolanda Díaz, 
va' assegurar que serien "simi
lars" als actuals, aniran encami
nats a l'activació de l'economia, 
ja que es preveu una situació 
de recuperació "incipient" dé la 
demanda. Escriva va assegurar 

que l'Executiu porta dient "bas
tant temps" que els ERTO esta
ran "el temps que faci falta". En 
aquest sentit, va recordar el seu 
impuls al principi de la pandèmia 
com un instrument de protecció, 
així com a la tardor, després de 
la tornada de les restriccions. 
El titular de Seguretat Social va 
remarcar també el compromís 
del Govern perquè els ERTO es 
converteixin en un "instrument 
permanent de flexibilitat inter
na" en les empreses, més enllà 
de la pandèmia de la Covid-19, 
perquè l'acomiadament no sigui 
el mecanisme "habitual" d'ajust. 
D'aquesta manera, se seguiria 
l'exemple d'altres països. 
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Denunciats a Balaguer 
per fer un abocament 
il·legal al Pla d/ Al matà 
Van ser enxampats per la Guàrdia 
Urbana en el jaciment arqueològic 
lleida 
REDACCIÓ 

La Paeria de Balaguer ha sancio
nat uns veïns que aquesta setma
na per fer un abocament il·legal a 
la zona del jaciment arqueològic 
def Pla d'Aimatà. Així ho va expli
car ahir el regidor d'Urbanisme, 
Obres i Serveis, Gerard Torres, 
qui va manifestar que la Guàrdia 
Urbana de la capital de la Nogue
ra els va enxampar després que fa 
uns dies va detectar que aquesta 
era una zona conflictiva pel que 
fa a aquest acte incívic. 

Segons va informar Gerard To
rres, als citats veïns de la capital · 
de la Noguera se'ls va sancionar, 
se'ls va fer retirar totes les deixa
lles que havien dipositat i se'ls va 
advertir que si hi ha reincidència 
la multa seria superior. Així ma
teix, també va demanar la col·la
boració de la ciutadania perquè, 
en cas de veure algun abocament 
il·legal, ho comuniqui a la Paeria 
de Balaguer o a la Urbana. 

FOTO: Aj. Balaguer I Moment en què van ser sorpressos llençant deixalles 

Cal recordar que la Paeria de 
Balaguer va instal·lar durant el 

passat mes de febrer diversos 
cartells en diferents punts de la 
ciutat explicant que no es poden 
fer abocaments incontrolats. En 
aquell moment va advertir que 
les sancions per aquest tipus d'ac
tes incívics podran arribar a mul
tes de fins a 3.000 euros. A més, 
en els cartells també s'adverteix 

Demanen 3 anys de presó 
per a dos acusats dl estafar 
75.000 euros a una empresa 

• 

Van actuar 
en nom d'una 

mercantil 
d'Anglesola 

que "cada vegada que llences co
ses on no toca ens costa a tots 400 
eures netejar-ho. A tu també! I et 
pot suposar 3.000 eures de san
ció". S'ha d'indicar que aquests 
cartells es van instaJ.Iar en zones 
com el camí que dóna al dipòsit 
de runes, al Pla del Casat, al Pla 
d'Aimatà i al Barranc dels Rucs. 

Els Agents Rurals fan 198 
inspeccions a Lleida durant 
els dies de Setmana Santa 
Els Agents Rurals van realitzar 
durant els dies de Setmana San
ta un total de 198 inspeccions a 
l'àrea regional de Lleida relaci
onades amb la ci rculació moto
ritzada, l'acampada, el control 
de barbacoes i la pesca il· lega ls. 
Arran d'aquestes inspeccions 
es van incoar 18 denúncies per 
pesca il· legal i es van comissa r 
13 canyes. També es van fer 6 

Retiren un 
arbre caigut 
a la localitat 
de Balaguer 
Els efectius del cos de Bombers 
de la Generalitat van retirar 
ahir un arbre que havia caigut 
a Balaguer. En aquest sentit, 
els serveis d'emergències van 
ser alertats de la incidència a 
les 10.26 hores i ràpidament 
es va activar el corresponent 
protocol, desplaçant-se fins al 
lloc els efectius del cos per tal 
de treure-ho de la via pública. 

sancions per emprar embarca
cions sense la documentació 
necessària en embassaments de 
la Confederació Hidrogràfica de 
l'Ebre i 6 denúncies per encen
dre barbacoes al medi natural 
sense la preceptiva autoritza
ció. Així mateix, es va realitzar 
el control de l'ús públic del Con
gost de Mont-rebei, que es tro
ba amb els accessos ta ncats. 

Els Bombers 
controlen el foc 
de Montellà 
i Martinet 
Els Bombers de la Generali
tat van controlar ahir, cap a les 
16.00 hores, l'incendi forestal 
que es va originar dimecres a 
Montellà i Martinet i que afec
tava principalment al terme de 
Prullans. En aquest sentit, se
gons van informar fonts del cos 
d'Agents Rurals, cal indicar que 
el foc va afectar una superfície 
total de 3,48 hectàrees. 

Un conductor resulta ferit en un xoc entre una 
màquina llevaneus i un cotxe a Pont de Suert 
El conductor d'un turisme va resultar ahir ferit lleu quan el seu ve-· 
hicle va patir un accident amb una màquina llevaneus a la L-500, al 
terme de Pont de Suert. D'altra banda, a I'A-2, a Alcarràs, un xofer va 
resultar ferit en sortir-se de la via i a la C-13z, a Vilanova de la Barca, 
un ciclista va ser ferit menys greu en un accident amb un vehicle. 

AXTERPLASTIC, SOCJEDAD 
ANÓNIMA 

Junta General Ordinaria 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta General Ordinaria, que tendra 
lugar en primera convocatoria, el próxi
mo día 14 de mayo de 2021 , a las doce 
horas, en el domicilio social, y en segun
da convocatoria, si procede, en el mismo 
lugar y a la mis ma hora del dí a 15 de ma
yo de 2021, conforme al siguiente: 

Orden del dia: 

Primero.- Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales, que com
prenden el Balance, la Cuenta de Pérdi
das y Ganancias, estado de cambios en 
el patrimonio neto y Memoria del ejerci
cio anual 2019. 

Segundo.- Aprobación, sí procede, del 
informe de Gestión y propuesta de apli
cación de resultados del ejercicio 2019, 
así como la gestión de los Administra
dores. Lectura del informe de Auditores. 

Terce ro.- Modificación art. 18 de los Es
tatutos sociales. 

Fiscalia demana tres anys de pre
só per a cadascun dels dos acu
sats d'estafar 75.000 eures a una 
empresa de Lleida. A més, tam
bé sol·l icita que se'ls imposí una 
multa de 7.500 eures a cada un 
d'ells. En aquest sentit, segons re
lata el ministeri públic en el seu 
escrit d'acusació, les dues per
sones van actuar en nom d'una 
mercanti l amb seu d'Anglesola i 
de comú acord, "i amb ànim d'ob
tenir un benefici il·lícit", van crear 
una imatge d'empresa solvent 
dedicada a la fabricació i venda 
de màquines perfiladores que no 
era real. Així mateix, van utilitzar 
una pàgina web i un contracte 
de compravenda amb les dades 
tècniques de les citades màqui
nes, així com un correu electrònic 

amb fotografies d'aquestes, tot i 
que no existien. D'aquesta mane
ra, suposadament van aconseguir 
apoderar-se d'un total de 75.000 
d'una empresa que es va interes
sar en les màquines, la qual va re
bre unes fotos en les que se li feia 
creure que era el moment previ a 
ser empaquetades i enviades, raó 
per la qual va fer l'abonament de 
la citada quantitat. 
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Cuarto.- Renovación de los órganos de 
administración de la compañia. 

En aquest sentit, el ministeri 
fiscal també assenyala en el seu 
escrit que la mercantil presump
tament estafada va dur a terme 
un total de quatre pagaments 
entre els mesos de maig i juny de 
2015, "creient que havia comprat 
dues màquines perfiladores als 

acusats", afegeix. Com que no va 
rebre les màquines ho va denun
ciar. Per aquesta raó, l'empresa 
perjudicada reclama la xifra en
tregada. Finalment, cal indicar 
que el judici per aquests fets es 
durà a terme el proper 14 d'abril 
a l'Audiència Provincial de Lleida. 

Quinto.- Ruegos y preguntas. 

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación 
del acta de la Junta. 
Se pone a disposición de los señores 
accionistas. en el domicilio social, toda 
la documentación relativa a las cuentas 
anuales y a la aplicación del resultada 
correspondiente al ejercicio 2019, asi 
como el Informe de Gestión y el Informe 
de los Auditores de Cuentas sobre dicho 
ejercicio. 

Agramunt, 7 de abril de 2021.- El Admi
nistrador solidario, Rafael Vadillo Ruiz. 
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