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partits barris
pp

La plaça del centre cívic del Secà, plena de deixalles.

El PP reclama un pla local  
de neteja i contra l’incivisme
❘ lleiDa ❘ El portaveu del grup 
municipal del PP, Xavi Palau, 
va denunciar ahir “la deixa-
desa, brutícia i falta de neteja 
dels parcs i places del Secà de 
Sant Pere”. Va assegurar que 
aquesta falta de manteniment 
dels espais municipals “és ex-

tensible a tots els barris de la 
ciutat” i va exigir solucions a 
l’equip de govern. És per ai-
xò que Palau va reclamar a la 
Paeria elaborar “un pla con-
tra l’incivisme, sancionar els 
incívics i un pla de millora de 
la ciutat”.

❘ lleiDa ❘ La plataforma en defensa 
de la residència de Pardinyes 
va anunciar ahir que aquest di-
jous a les 19.30 hores al carrer 
de Corregidor Escofet tindrà 
lloc una nova concentració per 
protestar contra la construcció 
de l’alberg que la Paeria preveu 
en un solar del barri i defensar 
la residència prevista en aquest 
mateix lloc. 

Una concentració que l’en-
titat ha convocat després que 
l’equip de govern tragués di-
vendres passat a concurs pú-
blic la redacció del projecte de 
construcció de l’alberg, previst 
en una finca del carrer Josep 
Pallach, equipament que serà 
finançat en part per la Genera-
litat i el cost del qual és de 5,2 
milions d’euros. La plataforma 
considera que aquest projec-

te fomenta “un model obsolet 
que no funciona”, ja que asse-
gura que Lleida tindria “l’alberg 
més gran de Catalunya”, i que 
la ubicació prevista està reser-
vada per a una residència per a 

la tercera edat. És per això que 
han convocat la concentració de 
dijous amb cartells que afirmen 
que “si no venen ells [amb re-
ferència a l’equip de govern] et 
roben la residència i t’imposen 
el macroalberg a Pardinyes”. 

Està previst que la concentració 
arranqui a l’altura del número 
36 de Corregidor Escofet i des-
prés es faci una marxa fins al 
solar del carrer Josep Pallach.

La setmana passada la ma-
teixa plataforma va denunciar 
que l’equip de govern municipal 
“fa cas omís” de les reivindica-
cions i peticions dels veïns de 
Pardinyes, recordant que van 
reunir més de 5.000 firmes en 
contra de l’alberg. Fa uns mesos, 
ja hi va haver tres manifestaci-
ons, una al solar i dos més a la 
rambla. 

Per la seua part, la Paeria 
va dir divendres que donaran 
“totes les explicacions i debats 
necessaris” sobre l’alberg, però 
van recalcar que l’equipament 
i la seua construcció seguien 
endavant.

Nova manifestació dijous en 
contra de l’alberg a Pardinyes
Els pro residència acusen la Paeria d’imposar aquest projecte

equipaments polèmica

ruta peL barri
la manifestació arrancarà   
a la rambla i anirà fins al 
solar de Josep pallach on  
es farà l’alberg

coronavirus Situació generaL

imatge de persones amb mascareta a l’eix comercial ahir.

maite monné

S.c.d./S.e.
❘ lleiDa ❘ La portaveu del Govern 
central, Isabel Rodríguez, va 
anunciar ahir que l’Executiu 
no es planteja, de moment, eli-
minar l’obligatorietat de l’ús de 
les mascaretes en interiors i a 
l’exterior quan no hi ha prou 
distància entre persones.

“És molt important insistir 
que, malgrat l’eufòria que tots 
tenim per les bones dades sani-
tàries, el Govern continua fent 
una crida d’atenció a mantenir 
algunes mesures que han re-
sultat positives per al control 
de la pandèmia a Espanya”, va 
destacar després del Consell de 
Ministres. 

Rodríguez va defensar que 
l’Estat ja compta amb una “nor-
mativa flexible” que “permet 
anar amb mascareta en llocs 
oberts en els quals es pugui 
mantenir la distància”. 

Va afegir que “en vista que 
aquest virus no ha deixat de 
sorprendre’ns, convé que man-
tinguem encara en el temps 
aquesta mesura de seguretat 
que ens protegeix a tots. Convé 
que no llastrem ara per excés de 
confiança el bon moment en la 
recuperació”, va esgrimir. “So-
bretot en interior la mantindrem 
[l’obligatorietat] en el temps”, 
va concloure.

D’altra banda, la Generalitat 
va informar ahir que a la pro-

L’Estat no es planteja relaxar l’ús        
de la mascareta en els interiors
De moment tampoc n’eliminarà l’obligatorietat a l’exterior quan no es pugui mantenir 
la distància interpersonal || Baixen a onze les classes confinades a Lleida

víncia hi ha 11 classes confina-
des per casos de Covid amb 382 
alumnes i 21 docents. El que en 
té més és l’escola Valldeflors de 
Tremp, amb tres, i 66 alumnes 
en quarantena. D’altra banda, 
un dels centres que més grups 
confinats de Catalunya tenia fa 
una setmana, el Doctor Serés 
d’Alpicat, amb cinc, ahir en te-
nia només un amb 23 alumnes 
en quarantena.

Al seu torn, Salut només va 
notificar ahir 11 casos a la re-
gió sanitària de Lleida i 3 a l’Alt 
Pirineu i Aran. Als hospitals de 
Lleida hi ha 20 ingressats per 
coronavirus, un més, i 4 ro-
manen a les UCI, mentre al Pi-
rineu hi ha només una persona 
hospitalitzada.

deSeScaLada

n El Consell de Ministres ce-
lebrat ahir va autoritzar la 
supressió de la limitació d’ac-
cés als aeroports espanyols 
a partir de divendres, per la 
qual cosa des d’aquell dia els 
viatgers podran acudir a les 
instal·lacions acompanyats de 
familiars o d’amics. Ara no-
més hi poden entrar els que 

tenen targeta d’embarcament 
o bitllet i acompanyants amb 
causa justificada. Aquesta no-
va norma modifica el decret 
vigent des del 7 de juliol del 
2020, que establia que només 
es permetia l’accés als passat-
gers en les 6 hores anteriors a 
la sortida del vol, així com a 
acompanyants estrictament 

necessaris de menors, perso-
nes amb mobilitat reduïda o 
una altra causa degudament 
justificada. La portaveu del 
Govern central va afirmar que 
aquesta mesura és important 
“des del punt de l’ànim” i de 
recuperació de la normalitat 
i dels “afectes i relacions per-
sonals i familiars”.

Lliure accés als aeroports des d’aquest divendres

Temen que els 
virus respiratoris 
afectin més 
nadons aquest any
n Els pediatres temen que 
aquesta tardor i hivern hi 
haurà un notable augment 
dels casos de nens afec-
tats per virus respiratoris, 
després que l’any passat 
gairebé no n’hi hagués 
cap a causa de la Covid. 
Segons va informar ahir 
TV3, el que més preocu-
pa és el virus respiratori 
sincicial (VRS), que ca-
da any afecta nadons de 
menys de dotze mesos. 
El problema és que, com 
que no n’hi va haver cap el 
2020, ara hi ha el doble de 
nadons sense immunitat.

D’a lt ra banda, s’ha 
demostrat que un medi-
cament de la companyia 
AstraZeneca pot reduir 
fins a un 67% els casos de 
Covid-19 greu o que causa 
la mort en pacients amb 
5 cinc dies de símptomes, 
segons els resultats d’un 
assaig de fase III de l’em-
presa, que demanarà a les 
autoritats sanitàries estu-
diar posar-lo a la venda. 

Així mateix, l’empresa 
farmacèutica nord-ameri-
cana Merck & Co, que 
opera a la resta del món 
com Merck  Sh a r p  & 
Dohme, o MSD, va sol-
licitar ahir l’autorització 
d’emergència per part dels 
reguladors nord-ameri-
cans del seu tractament 
oral contra la Covid. Se-
gons la companyia, re-
dueix un 50% els casos 
greus.
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Rescats a Àger, 
Mont-rebei i Lles 
de Cerdanya

muntanya

❘ LLeiDa ❘ Els Bombers de la Gene-
ralitat van dur a terme ahir tres 
rescats de muntanya a Lleida. A 
Àger, un helicòpter dels GRAE 
va rescatar un parapentista ac-
cidentat entre la Font de Gabri-
eló i l’ermita de la Mare de Déu 
de la Pedra. També van actuar 
al congost de Mont-rebei per 
atendre un excursionista que 
va patir una caiguda. I a Lles 
de Cerdanya, van localitzar 
una persona que es va trobar 
malament. efectius del grAe, en el rescat d’un parapentista a Àger.

bombers De La generaLitat

A. guerrero / L. PedróS
❘ torà ❘ Bombers, Mossos d’Es-
quadra, Agents Rurals i mig 
centenar de voluntaris van ini-
ciar ahir a la tarda la recerca 
d’un nen de vuit anys que havia 
desaparegut en un bosc entre la 
Segarra i el Solsonès. Quan es 
va extraviar, el petit es trobava 
a la Casa Auró Natura, una casa 
de colònies i alberg especialitzat 
en l’atenció de persones amb di-
versitat funcional, de Llanera, 
al municipi de Torà. El nen va 
ser vist per última vegada du-
rant un joc. 

Els serveis d’emergència van 
rebre l’avís a les 15.27 hores i 
fins al lloc van acudir tretze do-
tacions, dos helicòpters, efec-
tius del GRAE i especialistes 
del Grup Caní de Recerca dels 
Bombers. També hi van par-

ticipar diverses patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, Agents 
Rurals, membres de les ADF, 
una ambulància del SEM i mig 
centenar de voluntaris, molts 
dels quals veïns de la zona. Els 
Bombers, que dirigeixen l’ope-
ratiu, van afirmar que no calia 
més personal.

Camins i pistes
“Hem iniciat una recerca 

extensiva pels punts probables 
on podria estar el nen, que s’ha 
perdut com si fos un joc. Ara 
ens centrem en camins i pistes. 
Ja hem revisat alguns camins 
per terra i aire però és una zo-
na complicada”, va dir a aquest 

diari Roman Pallàs, un dels co-
mandaments dels Bombers que 
dirigeixen l’operatiu. 

La recerca del petit es va 
iniciar en un radi de mig qui-
lòmetre al voltant de la casa 
de colònies. Amb l’arribada de 
l’horabaixa, els helicòpters es 
van retirar i es van mantenir 
els equips terrestres. 

El consell del Solsonès, a tra-
vés dels bombers voluntaris de 
Pinós, va fer una crida a la col-
laboració ciutadana per les xar-
xes. El nen havia anat a la Casa 
Auró a passar el pont i no era la 
primera vegada que hi acudia. 
Al tancament d’aquesta edició 
no l’havien trobat.

Bombers ahir a la nit, després de les primeres hores de recerca per la zona.

Laia peDrós

successos emergències

Busquen un nen de 8 anys desaparegut           
en un bosc entre la Segarra i el Solsonès
El petit, amb discapacitat, es va extraviar quan jugava a la casa de colònies Auró Natura de Llanera || La 
recerca va començar a primera hora de la tarda amb 100 persones, entre professionals i voluntaris

oPerAtiu
L’operatiu va començar             
en un radi de mig 
quilòmetre de l’alberg                   
i per camins i pistes

Laia peDrós

Una zona 
recòndita          
i difícil

Llanera és un 
nucli disse-
minat de torà 
fronterer amb 
el solsonès. es 
tracta d’una 
zona recòndita 
i de difícil accés. 
ahir a la nit, 
els bombers 
van demanar 
la retirada dels 
voluntaris fins 
a aquest matí.

guàrDia civiL.

Detingut per contraban  ■ La Guàrdia Civil va interceptar la 
setmana passada a la Farga de Moles un vehicle amb 3.520 pa-
quets de tabac valorats en 16.544 €. El conductor, un ciutadà 
francès, va ser arrestat per un delicte de contraban.
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