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COMARQUES 

La Pobla de Segur trasllada 
el centre de dia a la ludoteca 
Després de tancar el servei fa sis mesas i per les mesures de 
seguretat davant de la Covid 11 L'equiparnent tindra 30 places 

E. FARNELL 
1 LA POBLA O~ SEGUR 1 El centre de 
dia de la Pobla de Segur ubicat 
a la residencia municipal N ostra 
Senyora de Ribera es traslladara 
a la ludoteca municipal i podra 
acollir diariament 30 usuaris. El 
consistori ha pres aquesta deci
sió sis mesos després de parar 
el servei i tenint en compte les 
mesures sanitaries que ha de 
seguir la residencia de gent gran 
durant els propers mesos. 

L'alcalde, Marc Baró, va ex
plicar que la situació actual pro
voca que aquests dos serveis 
(residencia i centre de día) no 
poden continuar junts al mateix 
edifici, i "hem decidit el trasllat 
a l'únic equipament que ofereix 
la possibilitat de fer can vis amb 
poca inversió i en poc temps", 
va dir. 

De moment, encara no hi ha 
data concreta pera !'obertura 
del servei perque s'han de fer 
obres per adequar l'equipament: 
dutxes adaptarles, una sala de fi
sioterapia o uns vestidors. L'en
trada en servei també depen de 
l'autorització de la Generalitat. 
El primer edil va assegurar que 
s'esta treballant per obrir com 
més aviat millor, ja que per als 
usuaris és un servei essencial 
que ha estat anul-lat en els úl
tims sis..mesos. 

Amb el nou equipament s'am
pliara a 30 el nombre de pla
ces (fins al mar~ era de 20), 15 
de les quals seran de titularitat 
municipal i la resta de la Gene
ralitat, i s'acollira així la tota
litat dels usuaris que hi havia 
abans del tancament del servei. 
El cost de l'ús del centre durant 
una jornada laboral completa 
sera de 28,06 euros i de 16,64 
mitja jornada. Aquestes tarifes 
corresponen a les places de ti
tularitat municipal. El centre 
oferira els serveis de dilluns a 
diumenge i tindra els mateixos 
professionals que tenia abans. 

lmatge de la ludoteca municipal, que acollira el centre de día. 

RESIDENCIA D'ANCIANS 

Continuen estables els 49 positius 
de la residencia de Bellpuig 
• Ve1ns. i empreses de 
Bellpuig es van solidaritzar 
ahir amb la residencia Mo
nestir de Sant Bartomeu del 
municipi al detectar-s'hi un 
brot de Covid amb 49 posi
tius, deis quals 41 són resi
dents i 8, treballadors. L'al
calde, Jordi Estiarte, va dir 
que "no hi ha novetats al 
respecte" i va recordar que 
"la majoria dels casos són 

asimptomatics o lleus". Un 
treballador del centre va de
manar a través de les xarxes 
cuidadors i gericultors per 
treballar al centre. El risc de 
rebrota Bellpuig va ser ahir 
de 234,47 després deis po
sitius de la residencia. Salut 
descarta un cribratge massiu. 
Després deis últims casos del 
centre d'ancians, el municipi 
acumula 106 positius. 

La Noguera demana aixecar restriccions 
a municipis sense casos i el Segria respira 
1 LLEIDA 1 El president del consell 
de la Noguera, Miquel Piensa, 
va sol·licitar ahir al Procicat que 
s'aixequin les restriccions es
pecials en materia de salut per 
contenir el contagi del coronavi
rus als municipis de la comarca 
que no registren cap cas positiu 
o no tenen risc de rebrot. Piensa 
va apuntar que "acatem la res
triccions extra pero no estem 
d'acord que s'apliquin en tots els 
municipis igual", va dir. El Di
ari Oficial de la Generalitat va 
publicar ahir la prorroga durant 

quinze dies més de la resolució 
que estableix mesures especials 
a 19 municipis de la Noguera, 
encara que en aquesta ocasió 
van quedar fora 26 municipis de 
la comarca del Segria on també 
s'aplicaven fins ara. 
· A la Noguera continua vi

gent la limitació de l'aforament 
a bars i restaurants d'un maxim 
del SO%, tanta !'interior comen 
terrasses. També es mantenen 
les restriccions estrictes d'afo
rament en actes culturals i re
ligiosos, entre altres mesures. 

Salut va aixecar ahir la restric
ció que limitava l'aforament a 
bars i restaurants en vint-i-sis 
municipis del Segria, arran de 
la millora de les dades epidemi
ologiques a la majoria de pobles 
de la comarca. 

De la mateixa manera, des 
d'avui també quedaran sense 
efecte les restriccions específi
ques a Lleida ciutat, Alcarras, 
Aitona, Soses, Seros, Torres de 
Segre i la Granja d'Escarp, que 
han costat 10 milions d'euros a 
l'hostaleria. 

Un funeral a Galícia, 
possible origen del 
rebrot del Solsones 
E. FARNELL 
1 LLEIDA 1 El viatge a Galícia d'un 
veí de Sant Lloren~ de Mo
runys per assistir a un funeral 
podría ser l'origen deis conta
gis registrats al Solsones en els 
últims deu dies. El contacte de 
la persona que va viatjar amb 
un jove d'aquesta població 
hauria provocat una transmis
sió comunitaria. La comarca 
ha registrat 27 casos positius 
en aquest període, concentrats 
a Sant Lloren~ de Morunys (7) 
i a Solsona (3). Aquesta setma
na, els casos han anat aflorant 
i, de moment, les proves PCR 
han detectat 17 casos més a 
la Vall de Lord. Es tracta de 
persones joves que presenten 
símptomes lleus, que estan en 
alllament domiciliari, així com 
els seus contactes. 

En total, al voltant de 80 
persones estan confinarles a 
les seues cases. Precisament, 
ahir el Centre Sanitari del 
Solsones va dur a terme fins 
a 40 proves a Sant Lloren~ de 
Morunys, i durant la setmana 
se n'han fet 50 més a Solso
na. L'alcalde de Sant Lloren~ 
de Morunys, Francesc Riu, va 
destacar que els positius es tro
ben estables i que tots estan 

La cooperativa 
Qualia servira 
aquest curs fins 
a 1.600 menús 
1 LLEIDAI La cooperativa Lleu
re Qualia, del Grup Alba de 
Tarrega, servir a aquest curs 
entre 1.500 i 1.600 menús 
diaris després de guanyar 
el concurs de menjadors del 
consell de la Segarra, que se 
sumaran als 25 menjadors 
d'escoles de l'Urgell i part 
de la Noguera on ja dóna 
servei. La cooperativa do
nara feina a 130 monitors. El 
seu director, Lluís Nadal, va 
destacar la bona acollida del 
servei per part de les famí
lies, "només hem baixat un 
10% respecte d'altres anys, 
pensavem que serien un 30% 
menys, pero les families con
fíen en els protocols i en la 
nostra experiencia després 
d'un estiu pie de casals". 
Entre les principals mesures 
contra la Covid, va explicar 
que han desdoblat menjadors 
en espais dels centres educa
tius, des del gimnas fins a les 
aules en el cas deis més pe
tits. El director de Qualia va 
destacar que el més impor
tant és "respectar els grups 
bombolla i la distancia entre 
els usuaris", va concloure. 

LESCLAUS 

Vall del Lord 
1 S'han registrat fins a 27 ca
sos positius en 1 O dies, set 
deis quals han estat a Sant 
Llorenys de Morunys. Hi ha en 
a'illament domiciliari al voltant 
de 80 persones. 

Noguera i Segria 
1 Altres municipis de la No
guera i del Segria van pre
sentar ahir índexs alts de risc 
de rebrot, com Menarguens, 
Artesa de Segre i Foradada, o 
Almacelles, Seres i Artesa de 
Lleida. 

complint estrictament el con
finament. L'índex de rebrot de 
Sant Llorent; de Morunys era 
ahir de 1.675,2 punts. 

Així mateix, altres muni
cipis de Lleida mantenen un 
índex de rebrot elevat, com 
ara Foradada (Noguera), amb 
3.837, 95 punts; Menarguens 
(Noguera), que en va registrar 
3.341,8; Seros (Segria), amb 
1.659, i Almacelles (Segria), 
que va marcar un iEPG de 
1.112. 

Voluntaris per 
consdenciar sobre 
l'ús de mascaretes 
1 BALAGUER 1 Creu Roja la No
guera ha sensibilitzat durant 
l'últim mes 300 joves i pares 
d'adolescents sobre la impor
tancia de seguir les mesures 
de prevenció i seguretat per 
poder recluir el risc de con
tagi de la Covid-19. Des de 
l'entitat s'han repartit 300 
masca retes reutilitzables, ja 
que el projecte de sensibilit
zació ha posat un emfasi es
pecial en l'ús obligatori de les 
mascaretes. 

Borsa de treball a 
Aitona pera assessors 
sobre la Covid 
1 AITONA 1 L'ajuntament d'Ai
tona ha obert una borsa de 
treball de personal de neteja 
i educadors sobre el corona
virus. Els educadors contrac
tats hauran de dur a terme 
treballs d'informació, sensi
bilització i promoció d'acti
tuds per prevenir els contagis 
a l'escola, a la llar deis jubi
lats, i també donar suport a 
les associacions municipals i 
a les instaHacions d'atenció 
pública. 
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LOTERIES SORTEIG 

Expectació a Tarrega 
pel premi milionari 
El nom de l'afortunat segueix sent una incognita 11 Nombrosos 
chen s s antme a provar amb l'Euromilions 
REDACCIÓ 
1 TARREGA 1 Molta expectació du
rant la jornada d'ahir a Htrrega 
per coneixer el nom de l'afortu
nat o afortunada que dimarts 
a la nit va ser agraciat amb un 
milió d'euros en el sorteig El 
Milió de l'Euromilions. Mal
grat aixo, en aquest sentit no 
hi va haver tanta sort i el seu 
nom encara era una incognita a 
última hora de la tarda malgrat 
les nombroses especulacions. 

Sí que ho van celebrar en 
gran a l'administració de lo
tería Atrapasomnis de Tarre
ga, on es va segellar el bitllet 
guanyador amb el següent co
di: FCJ85583. Fa dos decades 
que Josefa Moreno hi treballa 
i des de fa un any n'és la pro
pietaria. Moreno va explicar 
ahir que "fa poc vam batejar 
l'administració amb el nom 
d'Atrapasomnis i ara ja podem 
dir que hem comen~at a atrapar 
somnis". 

Moreno va revelar sentir-se 
"molt emocionada i contenta, 
és molt bonic poder repar
tir sort i un premi d'aquestes 
característiques". 

Durant la jornada d'ahir van 
ser molts els clients que es van 
atansar a l'administració de lo
teria Atrapasomnis de Tarrega, 
o que van trucar per telefon per 
"donar-nos l'enhorabona". Mo
reno va afirmar que "avui [per 
ahir] la gent s'ha animat a se
gellar bitllets per al sorteig de 

Moreno, al costat del cartell amb l'import del bitllet afortunat. 

ATRAPASOMNIS 

Des de l'administració de 
loteria Atrapasomnis, 
acabada de batejar, 
"ja atrapem somnis" 

l'Euromilions de divendres". 
Moreno va afegir que "tant de 
bo tinguem una altra vegada 
sort". 

Malgrat que va reconeixer 
que "no és facil", va apuntar 
que "amb només una apos
ta et pot tocar una quantitat 
considerable, perla qual cosa 
sempre val la pena provar-ho" . 

Moreno espera que aquest pre
mi animi les vendes de cara a 
la lotería de Nadal. 

Quan SEGRE va anar ahir 
a la tarda a aquesta adminis
tració de lotería del carrer de 
Sant Joan, hi havia dos clien
tes. La María i l'Anna van coin
cidir que si haguessin estat les 
afortunades, que van assegurar 
que no era el cas, destinarien 
una bona part del premi a li
quidar les seues hipoteques. 
La Máría va afegir que "aniría 
també una o dos setmanes de 
vacances i després tornaría a la 
feina i a la rutina", mentre que 
l'Anna va comentar que "algun 
caprici ens donaríem". 

SALUT 

Projecte Home 
atén 103 
lleidatans 
amb addicció 
Més del 32% per 
consum de coca'ina 

1 TREMP 1 L'ONG Projecte Ho
me va atendre l'any passat 
un total de 103 persones de 
la província de Lleida amb 
problemes d'addicció a les 
drogues, un 37% per cent 
més respecte a les 75 que va 
atendre el 2018. El tracta
ment es va dur a terme des 
deis centres que l'entitat té 
a Balaguer i a Tremp, on 
el mes d'agost passat es va 
traslladar del Centre Cívic 
Tarraquet a la segona plan
ta de l'edifici de la Bibliote
ca Maria Barba!. La cocama 
continua sent la principal 
substancia de consum i tres 
de cada deu lleidatans van 
acudir al Projecte Home per 
aquest problema. 

Així mateix, !'alcohol i 
el cannabis se situen en el 
mateix nivell quant a de
mandes d'ajuda, amb un 
22,1% deis casos perles 
dos substancies. Respec
te al perfil de les persones 
ateses, la mitjana d'edat és 
de 36 anys i els principals 
municipis de procedencia 
són Tremp, Lleida, Sort, 
Balaguer i el Pont de Suert. 

Segons expliquen des 
de l'ONG, la crísi sanitaria 
ha incrementat el consum 
d'alcohol, per bé que "les 
persones amb patología du~ 
al (tenen trastorn mental 
i addicció) han patit més 
els efectes psicologics del 
confinament". 
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MEDI AMBIENT 

Lleida, entre les 
ciutats amb més 
'cotxes nets' 
1 LLEIDA 1 Lleida és un deis m u
nicipis espanyols amb més 
proporció de vehicles elec
tríficats al seu pare d'auto
mobils, amb un 1,25 per 
cent. Així es despren d'un 
estudi elaborat per Estem 
Segurs, de l'Associació Em
presarial de l'Asseguran~a 
(Unespa), que revela que 
la majoria de conductors 
de cotxes nets són bornes 
majors de 65 anys. 

En el conjunt de Cata
lunya, en l 'ús del cotxe 
electric o híbrid a Lleida 
només se situa al darrere 
de Barcelona. 

FORMACIÓ 

La Udl estrena 
cursos d'idiomes 
totalment online 
1 LLEIDA 1 L'Escola d'Idiomes 
de la Universitat de Lleida 
ofereix aquest any, per pri
mera vegada, cursos total
ment online i amplia l'oferta 
de cursos semipresencials 
a causa de la crisi del co
ronavirus. A través d'una 
plataforma especialitzada, 
s'impartiran classes d'an
gles, espanyol, frances iale
many (del nivell Al al Cl), 
i de portugues, rus i italia 
(Al i A2). 

L'objectiu, segons la di
rectora de l'institut, Mont
serrat Casanovas, és posar 
a l'abast de tots els recursos 
per aprendre idiomes. 

Aquest diumenge al suplement dominical de SEGRE 

REPORTATGE 

Articensura 
aLa Panera 
Línies vermelles a la llibertat 
d' expressió, encara avui. 

ENTREVISTA 

Eduard Trepat 
Esludiós del món rural catala, 
reflexionem sobre el futur dels 
territoris menys poblats. 

REPORTATGE 

Pentinats 
Term.ix. un referent internacional 
de la perruqueria professional 
aBellpuig. 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
aegre.com 
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