
Els primers grups d’alumnes 
que van ser confinats ara ja 
fa dues setmanes, tornaran 
avui a les aules per seguir 
el curs lectiu de forma 
presencial. Encara mancaran 
tres grups confinats que 
retornaran als centres a 
partir de dilluns vinent.

Lleida
REDACCIÓ
El primer cas de confinament en 
un centre educatiu a Lleida va ser 
el d’una classe de segon d’ESO 
de l’institut Joan Oró. Segons va 
confirmar el Delegat d’Educació, 
Carles Vega, hi ha sis grups que 
retornen avui a l’activitat a les au-
les i tres que ho faran a principis 
de la setmana vinent.

Actualment a Lleida hi ha a 
Lleida ciutat un total de 21 grups 
confinats en 11 centres educatius 
diferents. Són 462 els alumnes 
lleidatans que romanen a les se-
ves cases confinats, amb 41 casos 
que han donat positiu en realitzar 
la prova PCR.

Pel que fa a la resta del Segrià, 
Almenar seria el cas més alar-
mant, ja que hi ha fins a 11 grups 
confinats, que representen una 
totalitat de 214 alumnes en qua-
rantena amb 12 casos positius en 
centres del municipi. Per aquest 
motiu, hi ha un dels centres edu-
catius que es manté sense acti-
vitat presencial ja que té a tots 
els grups confinats. Altres muni-
cipis que tenen grups de classes 
en confinament són Alcarràs, 
Alpicat, Torrefarrera i Alguaire, 
que sumen fins a 87 alumnes. A 
Artesa de Lleida i a Almacelles, 
s’han donat casos positius però 
no s’ha hagut de confinar al grup 
classe.

En referència a la comarca de 
l’Urgell, hi ha un total de cinc 
grups confinats en tres centres 
educatius diferents, el que repre-
senta un total de 103 alumnes 
repartits entre les poblacions de 
Tàrrega i Bellpuig, on s’han detec-
tat set casos positius.

A la capital de la Noguera, 
hi ha dos grups de dos centres 

educatius diferents que estan 
confinats. Aquest confinament 
afecta a gairebé una cinquantena 
d’alumnes que pertanyen a aules 
on s’han trobat fins a cinc casos 
amb resultat de PCR positiu. A 
Balaguer compten amb una dese-
na de casos des de l’inici del curs.
A la Seu d’Urgell únicament una 

classe de 15 alumnes s’ha vist 
confinada degut a un cas positiu. 

A la resta de comarques, tot i 
tenir algun cas sospitós aïllat, no 
han confinat cap grup. 

Els alumnes es reincorporaran 
als centres presencialment un 
cop s’hagi complert el període de 
14 dies de quarantena establert.

Espanya dona 
a Lleida fins a 
424.811 quilos 
d’aliments
El Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació ha posat 
en marxa la segona fase del 
‘Programa 2020 d’ajuda ali-
mentària a les persones més 
desfavorides’ en el qual es re-
partiran 4.891.633,48 quilos 
d’aliments a 247.511 persones 
en situació de vulnerabilitat 
social i/o econòmica a Catalu-
nya. A Lleida, s’hi han destinat 
fins a 424.811,16 quilògrams 
d’aliments, amb un cost de 
422.977,86 euros que la Creu 
Roja i el Banc d’Aliments d’en-
carregaràn des distribuir i fer 
arribar a un total de 20.562 per-
sones en situació vulnerable.

Agricultura allarga 
els ajuts a productors 
que donin frescos al 
Banc d’Aliments
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció ha ampliat el termini de les 
donacions subvencionades als 
Bancs dels Aliments a produc-
tors agraris que facin donaci-
ons de productes frescos. L’ajut 
vol compensar als agricultors 
les pèrdues d’ingressos con-
seqüència de la crisi sanitària 
de la Covid-19. La nova data 
de termini serà el 20 d’octubre 
perquè els productors agraris 
facin donacions a algun dels 
quatre Bancs dels Aliments.

Els sis primers grups que es 
van confinar a Lleida tornen 
avui als centres educatius
Després de passar la quarantena els alumnes 
podran tornar a l’activitat de manera presencial

FOTO: ACN / Accés dels alumnes a les instal·lacions de l’INS Gili i Gaya
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La tradicional fira ramadera de la 
Pobleta de Bellveí, al Pallars Jus-
sà, que s’havia de celebrar aquest 
cap de setmana, s’ha anul·lat per 
evitar la concentració de moltes 
persones en un mateix lloc. Mal-
grat tot, el sector ramader no vol 
deixar passar l’oportunitat d’en-
senyar els seus animals i els dies 
3 i 4 d’octubre, celebraran una fi-
ra virtual en la qual compartiran 
imatges dels seus animals a tra-
vés dels perfils a les xarxes soci-
als. Així, el dissabte 3 d’octubre, 
el dia que s’hagués celebrat la 7a 
edició del Concurs Comarcal de 

Cavall Pirinenc Català, els propie-
taris de cavalls mostraran alguns 
dels seus exemplars per Insta-
gram, i el diumenge 4 d’octubre, 
quan estava prevista la 23a edició 
del Concurs d’Animals de Raça 
Bruna dels Pirineus, els propieta-

ris de les vaques faran el mateix.
D’aquesta manera, des de les du-
es associacions es difondran víde-
os i fotografies per tal de conèixer 
millor les races autòctones del 
Cavall Pirinenc Català i de la Vaca 
Bruna dels Pirineus.

La Pobleta de 
Bellveí celebrarà 
la mostra de 
ramaderia en 
format virtual

FOTO: Aj. Torre de Capdella / Imatge de l’edició celebrada l’any passat

Les bodegues de Raïmat es te-
nyiran aquest vespre amb llum 
vermella per reivindicar que “el 
sector dels espectacles i dels es-
deveniments es troba en alerta 
roja”. Així ho va explicar Joan 
Reverte de Check Events, porta-
veu del moviment per reclamar 
ajudes al sector de l’organització 
d’actes culturals i d’entreteni-
ment. Es tracta d’una iniciativa 
que es està prevista que es ce-
lebri de forma internacional i 
global arreu del món, en la qual 
s’il·luminaran de vermell dife-
rents monuments o edificis em-
blemàtics que solen acollir con-
vencions, congressos, concerts 
i fires, per fer ressò en que els 

professionals afins a la organit-
zació d’aquests esdeveniments, 
sovint autònoms, es troben en 
una situació vulnerable i d’ines-
tabilitat econòmica degut a que 
la situació sanitària actual no 
permet que es deguin a terme 
aquest tipus d’actes. 

Les bodegues de Raïmat 
es tenyiran de vermell per 
reivindicar els esdeveniments

“El sector dels 
espectacles es 

troba en 
alerta roja”
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Benavent de Segrià ha posat en 
funcionament el nou dipòsit d’ai-
gua potable, una actuació llarga-
ment reivindicada i absolutament 
estratègica per al municipi i la se-
va població, ja que s’incrementa 
la qualitat de l’aigua i es garan-
teix l’abastiment a totes les llars 
del municipi. L’alcalde Antoni Ca-
rré va celebrar que “després de 

12 anys hem aconseguit que els 
veïns i veïnes de Benavent de Se-
grià i el poble disposin d’un servei 
d’abastiment d’aigua digne, amb 
el que es millorarà la qualitat, la 
quantitat i la seguretat sanitària”. 
Carré va explicar que “es tracta 
d’una reivindicació històrica, ja 
que la població de Benavent fa 
que espera aquesta obra 12 an-

Benavent de Segrià posa 
en funcionament el nou 
dipòsit d’aigua potable

ys, d’ençà que al 2008 es va co-
mençar amb el projecte”. Degut 
a diferents qüestions, en els da-
rrers anys amb els anteriors go-
verns el projecte es va anar en-
darrerint, però “finalment veu la 
llum amb totes les garanties”, va 
precisar Carré.  

El nou dipòsit d’aigua està ubi-
cat a la carretera de Vilanova, a 
prop del cementiri municipal. A 
diferència de l’anterior submi-
nistrament d’aigua potable, que 
s’abastia del Canal de Pinyana, 
el nou equipament rep l’aigua de 
l’embassament de Santa Anna i el 
gestiona l’empresa Cassa. FOTO: Aj. de Benavent / Fa dotze anys que es va iniciar el projecte

Comença la brama del cérvol a la 
Reserva de Caça de l’Alt Pallars i 
al Parc Natural de l’Alt Pirineu
Tres punts d’informació i disponibles fins el 18 d’octubre
Alòs d’Isil
REDACCIÓ
Els serveis d’informació i obser-
vació de la brama del cérvol de la 
Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars i del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu ja estan en marxa i esta-
ran disponibles fins al 18 d’octu-
bre. Per quart any consecutiu, es 
posa un servei gratuït d’informa-
dors situats en punts d’observa-
ció fixes, equipats amb material 
òptic i divulgatiu per fer més fàcil 
l’observació de la brama als inte-
ressats. Els tres punts d’observa-
ció guiats s’ubiquen a Alòs d’Isil, 
a la Bonaigua i a Gavàs. També 
hi ha la possibilitat de fer visites 
acompanyats de guies interpreta-
dors. L’any passat es van atendre 
més de 1.000 persones en els di-
ferents punts. Enguany, s’ha pre-
vist un protocol per evitar aglo-
meracions i mantenir la seguretat 
en els punts.

FOTO: Departament d’Agricultura / Imatge d’arxiu d’un cérvol bramant

La brama del cérvol és la ma-
nifestació del zel d’aquesta espè-
cie, un espectacle natural que té 
lloc des de mitjans de setembre 
a mitjans d’octubre. Els cérvols 
cerquen les femelles i bramen de 
manera espectacular, especial-
ment a primera i última hora del 

dia, intentant atreure el màxim 
nombre de femelles. Aquest és 
el quart any que s’ofereix aquest 
servei d’informació, que es con-
solida amb la intenció de donar a 
conèixer la brama del cérvol des 
d’espais que no siguin especial-
ment sensibles a l’espècie.
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L’Ajuntament de 
Tremp organitza el 
concurs ‘Aparadors 
de codonys’
L’àrea de Promoció Local de 
l’Ajuntament de Tremp torna 
a organitzar el concurs ‘Apara-
dors de codonys’, a un mes de 
la Fira de Codony, adreçat als 
comerços i serveis de Tremp. 
Cal indicar  que l’objectiu és es-
timular les visites al comerç lo-
cal alhora que unificar la imat-
ge de la ciutat per donar major 
ressò a un dels seus esdeveni-
ments més reconeguts.

Obres de millora en 
el subministrament 
d’aigua potable al 
Pla de l’Ermita
La Brigada Municipal de la Va-
ll de Boí ha començat aques-
ta setmana a realitzar tasques 
d’arranjament de la captació 
d’aigua per al subministrament 
públic de la població del Pla de 
l’Ermita, degut als danys so-
ferts per les pluges continuades 
de la primavera. Amb aquesta 
mesura es pretén començar a 
preparar la temporada hivernal 
2000-2021.

L’activitat cultural torna a Mo-
llerussa després de l’inici de la 
pandèmia de la Covid-19 i ho fa 
de la mà de l’associació de co-
merciants Mollerussa Comercial 
i amb la col·laboració del con-
sistori. En aquest sentit, els pro-
pers dissabtes 3 i 10 d’octubre se 
celebrarà la festa ‘Shop&Music’, 
pensada per dinamitzar la ciutat 
amb la promoció del comerç i la 

cultura de proximitat. En ella, hi 
participaran un total de quatre 
grups de música locals com són 
Sonotone, Bad Rules, The Polar 
Soft i I-Nuits. Les botigues sor-
tiran al carrer i també hi haurà 
activitat per als infants amb dos 
espectacles familiars. L’afora-
ment serà limitat i caldrà mante-
nir les distàncies de seguretat en 
prevenció del coronavirus.

Recuperen l’activitat cultural 
de Mollerussa de la mà del 
comerç local de la ciutat
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La tardor i      
les orenetes
Durant la primavera en què 
hem estat tots confinats, 
les orenetes van fer un niu 
al porxo de casa. No em 
vaig veure amb cor de treu-
re’l i he passat tots aquests 
mesos aparcant el cotxe al 
carrer, o deixant-lo mig a 
fora mig a dins per tal que 
no s’embrutés. Era això o 
rentar-lo cada dia perquè 
els excrements d’aquestes 
aus quedaven just al mig 
del capó i la manta que hi 
posava durant els primers 
dies aviat va deixar de re-
sultar pràctica. Ara, el niu 
segueix al mateix lloc pero 
les orenetes ja no hi són, un 
símptoma més que ha ar-
ribat la tardor. Una tardor, 
enguany, incerta en la qual 
moltes notícies, tot i que 
eren esperades, resulten 
aclaparadores. Ja podíem 
intuir que la inhabilitació de 
Quim Torra era questió de 
temps, pero igualment ha 
estat una notícia que ha dut 
a la indignació i també una 
nova mostra que el camí 
cap a la independència és 
molt més complicat i ple de 
pedres del que vam creure 
aquell 1 d’octubre de fa tres 
anys. També ens havien ad-
vertit del risc de rebrot du-
rant la tardor i també ens 
ha agafat una mica de tras-
cantó. Sort que, com cada 
any, de ben segur que tor-
narà la primavera i tornaran 
les orenetes.   

Xi Jinping
President de la Xina

La Xina va ad-
vertir ahir que 
no pensa tole-
rar “manifesta-
cions il·legals” 
a Hong Kong el 
Dia Nacional en 
una nova mostra d’autoritarisme 
del país asiàtic i d’intent de tapar 
qualsevol dissidència. 

Antoni Carré
Alcalde de Benavent de Segrià

Benavent de Se-
grià ha posat en 
funcionament el 
seu nou dipòsit 
d’aigua potable 12 
anys després de 
iniciar el projecte 
i que oferirà una millor qualitat de 
l’aigua als veïns i veïnes d’aquesta 
localitat del Segrià.

Alfonso Cito
Promotor artístic

Aquest veterà 
representant 
que viu a Lleida 
és el responsa-
ble del Festival 
de Blues de Ou-
rense que arriba 
a la seva 17è edició aquest octu-
bre amb artistes d’alt nivell inter-
nacional i estatal.

Una regidora de la Paeria va 
abandonar ahir abans d’hora 
la seva cadira en els actes de 
les Festes de la Tardor a la Pla-
ça Sant Joan de Lleida. El mo-
tiu no va ser cap urgència, sinó 
perquè no li agradaven les pa-
raules d’un dels participants, 
que defensava la llibertat dels 
presos polítics catalans.  

cfarre
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