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• 

Tarrega. Estelades i pancartes de suport al president Torra i a favor de la independencia 
durant la concentració a Tarrega. També pancartes perla llibertat deis presos sobiranistes. 

Cervera. Més d'un centenar de ve'lns van parti cipar en la protesta de Cervera, convocada a la 
pla<;a Major .. Entitats sobiranistes van promoure la lectura d'un man ifest. 

Lleida. Els manifestants es van reunir primer a la pla<;a Paeria, per després traslladar-se a la pla<;a de la Pau, 
davant de la subdelegació del Govern, que van envoltar asseient-se en cadires. 

Protestes a Lleida i desenes de municipis 
en contra de la inhabilitació 
S. COSTA 0./REDACCIÓ 
1 LLEIDAI La inhabilitació del presi
dent Quim Torra per part del 
Tribunal Suprem va generar 
nombrases respostes en forma 
de concentracions a totes les ca
pitals de comarca i nombrosos 
municipis de la província. A la 
capital es van concentrar unes 
300 persones, segons la Guardia 
Urbana. La marxa va comen<;ar 
a les set a la pla<;a Paeria, on els 
Cantaires de Ponent van inter
pretar algunes peces. Més tard 
es van traslladar a la plac;:a de 
la Pau, on la Taula perla Demo-

... 

erada, una entitat que reuneix 
formacions i entitats sobiranis
tes, va convocar un acte per 
"envoltar la subdelegació del 
Govern". Aixo sí, amb mesures 
anti-Covid. 

Així dones, els participants 
van ocupar unes 150 cadires per 
mantenir les distancies i es van 
asseure donant l'esquena a la 
institució. L'únic moment tens 
que es va viure va ser quan una 
dona va increpar els manifes
tants per reunir-se i va llanc;:ar 
proclames en contra del movi
ment independentista. 

La resta de concentracions 
van discórrer amb normalitat. 
Centenars de persones es van 
donar cita en municipis com ara 
Tarrega, Mollerussa, Bell-lloc, 
Bellpuig, Anglesola, les Borges 
Blanques, Balaguer, Tremp o 
Sort, entre d'altres. En tots els 
casos, les mesures sanitaries per 
evitar el contagi de Covid van 
condicionar els formats de les 
convocator ies. En la majoria 
deis casos hi va ha ver pancartes 
de suport al president i diverses 

· entitats sobiranistes van pro
maure la lectura de manifestos. 

La ·se u d'Urgell. Desenes de ve'ins de la Se u .es van afegir a la repulsa a la 
inhabilitació del president Torra en una e<;>ncentració a la tarda. 

Les Borges Blanques. L'alcalde, Enrie Mir, va llegir unes paraules 
d'oposició a la sentencia del Tribunal Suprem davant de l'ajuntament. -
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ENTREVISTA ESQUÍ 1 COMUNICACIONS 

SEGRE 1 
Dimarts, 29 de setembre del 2020 

«El2021 eliminarem passos a nivel! 
a ~alaguer, Térmens i Vallfogona» 

Ricard Font 
··········· ··· ········· ··· ···· ···· ······ ··· ····· ······· ············· ··········i PRESIDENT DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT !·········· .... ···· ······· ....... .... .. ... ........................................................................ ... ...... . 

El president de Ferrocarrils avanc;a les principals inversions en la línia de tren Lleida-la Pobla de Segur, així 
coin les deis complexos d'esquí d'Espot, Port Ainé i també Boí Taül, que ja gestiona 

H.CULLERÉ 
El conseller Calvet va anunciar 
divendres el projecte per renovar 
Rodalies. Quins són els terminis? 
Primer hi ha d'haver un acord 
d'Executíu aquest mes d'octu
bre. Comen~arem a preparar els 
plecs de condicions per als nous 
trens i els licitarem el primer 

. semestre del2021, s'adjudica
ran també el2021, es construi
ran en dos anys i funcionaran 
el2024. 
Alguns tenien por que el tram 
de Balaguera la Pobla de Segur 
de la línia de la Pobla quedés en 
l'oblit ... 
No. Pero ha passat de tot: des 
d'un temporal fins a la pande
mia. El tren reparat havia de 
posar-se en marxa amb el Tren 
deis Llacs pero finalment sera la 
setmana que ve [per ahir]. 
Es pot millorar la demanda entre 
_Balaguer i la Pobla? 
De Lleida a Balaguer funcio
na molt bé. L'any passat vam 
aconseguir un record historie de 
250.000 viatgers. Tenim marge 
i el tercer tren ho possibilitariL 
Esperem que !'aposta pel baixa
dor del polígon funcioni, pero 
aquesta és una qüestió que ens 
implica a tots. 
Quines són les proximes inversi
ons en la línia? 
El2020 la inversió ascendeix a 
10 milions d'euros i el 2021, 7 
més. A més de manteniment i 
talussos, entre altres interven
cions, suprimirem els pasos a 
nivel de Térmens, Vallfogona 
i Balaguer. 
Pel que fa a l'esquí, quines inver
sions es duen a terme a Port Ainé, 
EspotEsquíi BoíTaüll? 
Tenim diversos objectius. El pri
mer: les inversions d'aquest any 
i el manteniment, que estaran 

( (Que funcioni el 
baixador del tren 
al polígon El Segre 
és una qüestió que 
ens implica a tots» 

((Boí Taüll té 
moltes possibilitats 
d'ampliar els usos 
amb l'esquí de 
muntanya cap 
a la vall Fosca» 

Els dos trens de la linia 
ah ir a Balaguer. 

COMUNICACIONS PROJECTES 

a punts el 30 d'octubre. Estem 
ultimant els protocols Covid. 
També estem acabant de definir 
el sistema tarifari perque qual
sevol que compri un forfet de 
temporada tingui una garantía 
si la campanya acaba abans. I, 
especialment, treballem en la 
digitalització, una cosa que en
cara falta aquest sector . 
Ja han assumit BoíTaüll? 
Des de l'hivern passat ho vam 
gestionar juntament ambla con
selleria d'Empresa. Quedaven 
serrells per al traspas i s'ha de 
produir en unes setmaties o me
sos. Pero ja treballem com si fos 
deFGC. 
Hi hauraforfetconjuntdelestres 
estacions? 

PSC i CCOO exigeixen al Govern millorar 
rodalies de Lleida ja sense esperar el 2024 
MAR[A MOLINA 
1 LLEIDA 1 El grup municipal del 
PSC a Lleida qualifica de "de
cebedor" l'anunci sobre la millo
ra de rodalies de Lleida fet pel 
conseller de Territori, Damia 
Calvet, divendres passat, per 
la qual cosa, segons el seu por
taveu a la Paeria, Jau me Sellés, 
s'exigira que es posi en marxa 
de forma immediata. Calvet ho 
va anunciar per al 2024 amb 
una inversió de 60 milions i 
també que assumira }'explota-

ció de la línia de Manresa. Sellés 
lamenta que no s'hagi tingut en 
compte l'opinió de la Paeria, la 
Diputació i els sindicats queja 
treballaven per adequar hora
ris i freqüencies en combinació 
amb !'alta velocitat i que es deixi 
al marge altres línies ferroviari
es com la de Montsó o les Borges 
Blanques. 

Quant a la línia de Manresa, 
va assenyalar que Renfe po
dría fer les millares jaique si 
no és possible és per culpa del 

Govern, que n'és el titular. Va 
qualíficar l'acte d'electoralista i 
no de proposta real pera Lleida. 

En aquest mateix sentit es va 
expressar el sindicat CCOO, que 
va reclamar la immediata po
sada en servei de les dotze fre
qüencies presentarles pel con
seller a la línia Lleida-Manresa 
i que ho faci Renfe al més aviat 
possible ja que, per ara, és l'únic 
operador amb prou mitjans sen
se necessitat d'esperar quatre 
anys omés. 

No té gaire sentit. El que hi 
haura, amb la nova política de 
digitalització, és una platafor
ma que permetra la compra de 
forfet de qualsevol estació de 
Ferrocarrils i Boí Taüll amb el 
mateix suport. 
Elllibre blanc de l'esquí planteja 
una nova porta d'entrada a Boí 
Taüll. Ho contempla FGC? 
El pla de t ransitorietat de Boí 
Taüll preveu procurar els mit
jans per gestionar en els pro 
xims deu anys l'activitat actual i 
la millora del parquing, accessos 
i instal-lacions. 1, sobretot, obrir 
la porta a }'esquí de muntanya, 
que és una de les grans possibi
litats d'aquesta estació. Es tracta 
d'ampliar els usos sense ampliar 

el domini esquiable. Existeix la 
possibilitat que sigui modalitat 
olímpica d'aquí a uns anys i fi
guraría a la candidatura de Bar
celona-Pirineus. Sabem que la 
vall Fosca veu en aquesta zona 
una de les possibilitats de desen
volupament més enlla del pro
jecte fallit. Aquesta modalitat 
no requereix grans inversions 
ni infraestructura. 
Hi haura forfet? 
No. El que volem és donar ser
vei~ complernentaris. Des de 
l'any passat tenim un carnet que 
pot utilitzar la gent que practi
ca esquí de rnuntanya per uti
litzar serveis de les estacion_s i 
poden optar a dos trajectes en 
remuntador. 

Enmarxael 
segon tren de la 
Pobla després 
de vuit mesos 
• El temporal Gloria va 
fuetejar diverses comar
ques de Lleida el 23 de 
gener i va a variar una de 
les dos maquines que ope
ren a la línia de la Pobla 
al xocar contra una roca 
caiguda a les vies del tren. 
La firma Stadler va assu
mir-ne la reparació, que 
va acabar al juliol, pero 
va retardar la certifitació 
de l'obra perla Covid i va 
enviar finalment els seus 
delegats a Italia. A !'espe
ra que arribi el tercer com
boi adquirit, el segon es 
va posar en marxa ahir de 
no u després de vuit m esos 
i amb plena normalitat. 

Tarrega recupera les zones verdes del curs de I'Ondara 
1 TARREGA 1 Tarrega millorara els espais verds del tram urba del 
riu Ondara. Es vol recuperar la vegetació de ribera autoctona i 
es fara la neteja i desbrossament, a més de consolidar talussos. 
El projecte preveu una inversió de 67.227 euros. 

L'academia de suboficials de Talarn inicia el curs 

1 TALARN 1 L'Academia General Basica de Suboficials (AGBS) de 
Talarn va iniciar ahir el curs de la XLVIII promoció, en la qual 
participen 400 alurnnes. El subdelegat a Lleida, José Crespín, va 
visitar les instal·lacions adaptades amb mesures de preven ció. 

Demanen més inversió de la CHE en carreteres de Lleida 
1 ALMACELLES 1 Els alcaldes d'Almacelles, Alcarras, Sucs, Raimat i 
Gimenells demanen més inversió de la CHE a les carreteres de 
la seua titularitat i que el Govern i la Diputa ció assumeixin les 
competencies d'aquestes vies que donen servei a 25.000 veins. 
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LA SEU D'URGELL 
Ajuntament . . 973 35 00 10 
AmbulanCies Alt Urgell ... 973 36 02 66 
Creu Roja. . . 973 35 00 30 
Hospital . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 973 35 00 50 

INICIATIVES TURISME 

Alt Urgell/ Andorra 
Servei d'ambulimcia ........ .. 902 23 29 02 
Urgencies Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . .112 
Mossos d'Esquadra . • . . . . . . 973 35 72 00 
Bombers . . . . . . . .. ......... 97335 00 84 
Comissaria O NI. . • • . . ... 973 35 40 36 
Guardia Civil .. . .... . ...... 973 35 00 81 
Policía Municipal .. . .. .... . . 973 35 04 26 
Policía Nacional ... . ...... . . 973 35 09 25 

Policía Nacional Frontera . .. . . 973 35 16 66 
OLIANA 
Ajuntament. .. • ... .. . . .. . .. 973 47 00 35 
Bombers .. .. .. . • • .. . .. . . .. 973 47 00 80 
CAP .. . . . .. . ... .. .. . ........ 973 46 30 22 
ORGANYA 
Ajuntament. . . . .......... . .. . 973 38 30 07 
Bombers .. . ..... .......... 973 38 21 80 

Oficina de Turisme .. .. . ..... . 973 38 20 02 
PE RAM OLA 
A¡untament .................. 973 47 02 63 
COLL DE NARGÓ 
Ajuntament. ..... . .. .. . . . . .. 973 38 30 48 
Bombers . ..... ... .. . . ....... 973 38 35 80 
ANDORRA LA V ELLA 
Comu ...... .. ........ .... (+376) 875 700 

Coop~rativa turística a I'Ait Urgell i els 
Pallars per promocionar Boumort 
Promouen diferents estactes sostenibles i experiencies entre aquests dos territoris 
C. SANS 
1 LES VALLS D'AGUILAR 1 L'Alt Urgell 
i els Pallars compten amb una 
nova cooperativa ecoturísti
ca, que promoura tres experi
encies turístiques sostenibles 
guiades perdonar a coneixer la 
Reserva Nacional de Ca~a de 
Boumort. El projecte naix de 
lama de l'allotjament rural Cal 
Rossa de Taús (Valls d'Agui
lar), del refugi de Cuberes (Pa
llars Sobira) i de !'empresa de 
guíes en la naturalesa Salvat
gines, que ofereixen diferents 
tipus d'estades i activitats en 
enclavaments fora dels circuits 
habituals. 

Els beneficis de la cooperati
va, tal com van donar a conei
xer ahir els promotors a Taús, 
"revertiran en accions destina
des al territori i consensuades 
amb els ve1ns", situat entre les 
comarques de l'Alt Urgell, del 

PESCA 

Pallars Sobira i del Jussa. Així, 
la Cooperativa Boumort Indo
mit Ecoturisme oferira experi
encies en un territori molt poc 
poblat (amb una densitat de 
població de 0,2 habitants per 
quilometre quadrat) i incloura 
una superfície de 160 quilome
tres quadrats. Segons va expli
car ahir Xavi Escriba, de Cal 
Rossa, ho fara des de la prima
vera fins a finals de juliol "per 
evitar coincidir amb els perío
des de l'any amb més afluencia 
de visitants, com la tardar amb 
la brama del cérvol". 

Les tres experi?mcies seran 
condui:des per un guia ambi
entoleg. Inclouen apats amb 
productes de proximitat "per 
donar valor als productors lo
cals" i "recuperar plats tradi
cionals de la gastronomia de 
muntanya"; allotjaments "amb 
identitat propia" d'entre tres 

El guia d'lndomit, Albert Cereza, durant la presentació. 

i set nits, i despla~aments en 
4x4. 

Els tres paquets són Bou
mort Natura, pera fanúlies i 
grups d'amics; Boumort Sal-

vatge, pera amants de la foto
grafia de fauna, paisatges i via 
lactia; i Boumort a Peu, pera 
senderistes amb etapes diari
es d'entre 10 i 12 quilometres. 

ENTITATS GENT GRAN 

SEGRE 
Dimarts, 29 de setembre del2020 

Casa de la Vall . . . . ..... . .... (+376) 839 760 

Hosp1tal ...... . ............ (+376) 871 000 

lnformació iTurisme .. ..... (+376) 873103 

Bombers .... ....... .... . . (+376) 800 020 

Policía .. .. . .. . . . .. . ... . . . . (+376) 872 000 

ESCALDES 
Comú .. .. . ....... . .. .... . . (+376) 890 890 

ENERGIES 

Panells solars a 
l'arxiu historie 
1 LA SEU D'URGELL 1 La Seu ha 
aprovat una instaHació so
lar fotovoltaica .a l'Arxiu 
·Historie Comarcal. Els tre
balls formen part del con
junt de projectes d'energia 
solar que es preveu a les es
coles Pau Claris, Albert Vi
ves, Castellciutat, i al Pare 
Olímpic del Segre, amb un 
cost que ascendeix a més de 
240.000 euros. 

FORMACIÓ 

Cursos gratis pera 
persones a l'atur 
1 LA SEU 1 La cambra de Co
mer~ de Lleida i el Consell 
de l'Alt Urgell promouen un 
curs gratult sobre eines di
gitals per a persones de més 
de quaranta-cinc anys que 
estiguin en situació d'atur. 
L'objectiu és aconseguir la 
reinserció laboral i l'accés a 
nous llocs de treball. El curs 
es fara al CETAP de la Seu 
d'Urgell. 

El club de pesca 
inicia la temporada 
de competicions 

El col·lectiu de gent gran 
demana més serveis 

1 LA SEU D'URGELL 1 El Club de 
Ca~a i Pesca Alt Urgell ha 
iniciat les competicions i el 
cap de setmana passat va 
celebrar el cata la de Salmo
nids Spinning 2020, moda
litat en que els deu partici
pants van usa esquers arti
ficials. La competició, que 
arriba va a la tercera edició, 
es va disputar al riu Segre 
als voltants de la Seu. Un deis participants en aquesta tercera edició del campionat. 

Tocats del bolet 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
aegre com 

Has anat a buscar bolets? Envia'ns la foto del teu c•stell, 
de la teva sort1da al bosc._ a cercle@segre.com o puja-la 
d1rectament a la web. 
Entraras en elsorte1g d'una estada pera dos persones a 
I'Hotel Can Boix de Peramola (Ait Urgell). 
Tens temps fins al20 de novembre. 

Bases i 1matges a Segre..CDI'11/cercle 

·1 LA SEU D'URGELL 1 El consell con
sultiu de la gent gran de l'Alt 
Urgell demana més ajuts i ser
veis a les administracions del 
consell i l'ajuntament de la Seu 
d'Urgell. Així es va posar de 
manifest després d'una reu
nió amb els seus homolegs del 
Principal d'Andorra, en la qual 
es van debatre les diferents 
estructures organitzatives 

d'aquests dos coHectius. Des 
de l'Alt Urgell van valorar el 
conjunt d'ajuts economics i de 
suport institucional que reben 
des de les administracions del 
Principat. 

Els dos col-lectius van acor
dar mantenir de manera "re
gular" aquesta relació trans
fronterera per col·laborar i 
a conseguir nous serveis. 
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~ 
CORONAVIRUS ~-S-A-N-IT_A_T----------------

lmatge de !'exterior de la residencia Monestir de Sant Bartomeu. 

El brot a la residencia 
de Bellpuig deixa 
dos víctimes mortals 
qual cosa en demanem un de 
centrat en la persona". A més, 
exigeixen "una investigació 
sobre les defuncions que hi 
ha hagut al nostre país". A la 
de Balafia 1 es van registrar 
almenys tretze morts. Recla
men que "les persones grans 

QUEIXA A BALAFIA 1 1 2 

Familiars d'aquestes 
residencies exigeixen 
canviar el model i Salut 
ho veu necessari 

no hagin d'estar mai més tan
cades coro si fossin presoners; 
pera una mort digna, justícia 
i reparació; per a un model 
públic que no tingui coro a fi
nalitat l'enriquiment de grans 
empreses; un augment de la 
ratio d'empleats per resident; 
un sou digne pera les treballa
dores deis centres residencials 
i sociosanitaris i un augment 
en la formació deis professi
onals que treballen amb per
sones dependents". Dissabte 
passat, algunes de les famílies 
van protestar per tot aixo a 
Barcelona. 

1 BELLPUIGI L'ajuntament de Bellpuig ha implantat la figura de l'agent cívic 
local, que s'encarregara de conscienciar els velns de la necessitat de se
guir les normes preceptives per evitar contagis. Aquest tecnic reparteix 
mascaretes i aplica gel hidroalcoholic entre aquells que ho requereixen. 
Ahir va ser el seu primer dia i va estar acompanyat d'un agent muni
cipal. Treballara de dilluns a divendres a la tarda fins a finals d'any. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR 
1 1 

INGMSSOS HOSPITALARIS 
1 1 

D.EFUNCIONS 

402 
435 

35~ 

26 

04/09·1 0/09 11/09-17/09 18/09-24/09 04/09-1 0/09 

DATA RISC DE REBROT 1 RT~ . ' 
18/09-24/09 159,80 275,51 1,08 

11/09-17/09 148,83 555,32 0,98 

04/09-1 0/09 162,76 341,95 0,99 
(*) laxa de reproducció efectiva del virus 

' Des de l'inici de la pandemia 

27 

21 

11/09-17/09 18/09-24/09 

1 INGRESSOS A UCI 1 

0,95 9 o 
1,64 2 

1.49 3 o 

S 
4 

3 

04/09-10/09 11 /09-1 7~09 18/09-24/09 

MITJANA D'EDAT 1 .. 
46,51 43,56 

44,61 42,72 

41,25 47,90 

DONES% 

53,33 43,66 

53,82 52,24 

46,42 54,13 

Font: Departament de Salut 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS .1.329 CASOS 
- --- ----
MORTS 337 MORTS 
--------

1 1. 34 CASOS 

13.319 MORTS 

74&.266 CASOS 33.173.176 
----------

31.411 MORTS 1.002.036 
----- -----

El Pirineu segueix millorant i 
dos comarques tenen risc zero 
L'índex de rebrot disminueix 127 punts i el del Sobira i l'Alta 
Ribargorc;a és nul 11 Gran seguiment de la vaga deis MJR 

M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 La tendencia del risc de 
rebrot a la regió sanitaria de 
l'Alt Pirineu i Aran continua a 
la baixa, després que ahir l'ín
dex descendís 127 punts, fins 
als 275,51. 1 és que en !'última 
setmana aquesta taxa ha dismi
nult considerablement, ja que 
dilluns es va situar en els 581 
punts, basicament per la mala 
situació a la Cerdanya, que tam
bé esta millorant. A més, dos de 
les comarques, el Pallars Sobira 
i l'Alta Ribagor~a, són les úni
ques catalanes que tenen un risc 
de rebrot zero. Una altra dada 
positiva és que la velocitat de 
reproducció del virus al Pirineu 
ha baixat de 1'1 i és de 0,95. 

Pel que fa a la regió sanitaria 
de Lleida, l'índex ha descendit 
per primera vegada després 
d'una setmana, és de 159,8 
punts (onze menys) i segueix 
per sota de la mitjana catalana 
(172,35). L'única comarca amb 
un risc no elevat és les Garri
gues, que amb 74,27 punts és 
mitja-alt. 

Així mateix, el departament 
de Salut va confirmar quatre 
decessos més per Covid a la 
província, queja registra 337 
morts des de l'inici de la pan
demia. Tots quatre tenien més 
de 70 anys. Un correspon al 
Pirineu, en concreta la Cerda
nya, i aquesta regió sanitaria 
acumula 31 defuncions, després 
que aquest mes hagi registrat 
els primers obits des de l'abril. 

lmatge d'un restaurant amb el límit de sis persones per taula. 

CASOS 

La província de Lleida 
reg istra quatre morts més 
per Covid i disset nous 
positius, onze al pla 

Els altres tres són del pla, on 
el nombre total de morts s'ele
va a 306. Així mateix, es van 
confirmar sis positius més a les 
comarques de muntanya, amb 
un total de 1.139 contagis, i 11 
més a Ponent, amb 12.190. En 
el conjunt de la província ja són 
13.329. 

Respecte als hospitalitzats, 
n'hi ha 50 al pla, deis quals sis 

són a l'UCI, i al Pirineu hi ha 
dotze persones ingressades. El 
nen de 12 anys que va ser tras
lladat la setmana passada al Vall 
d'Hebron continua greu pero la 
seua evolució és favorable. 

D'altra banda, els MIR de Ca
talunya han tornat a la vaga i 
segons Metges de Catalunya, el 
seguiment a Lleida i la resta de 
territori va ser del 90 per cent, 
encara que Salut el rebaixa al 
37%. 

Finalment, l'hostaleria ja apli
ca la nova norma del Govern 
sobre la prohibició que hi ha
gi més de sis persones en una 
taula. També estan prohibides 
les trobades socials que superin 
aquesta xifra. 
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