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mesures

La Generalitat, a l’espera que
Madrid declari l’estat d’alarma

El Consell de Ministres dóna avui llum verda a la mesura i l’executiu català
aplicarà el toc de queda || València s’avança i l’imposa entre les 00.00 i les 6.00
amado forrolla

agències

❘ barcelona ❘ El Govern de la
Generalitat està pendent que
el Consell de Ministres aprovi avui a les 10.00 hores l’estat
d’alarma per poder aplicar el
toc de queda nocturn, ja que
d’aquesta manera tindrà l’empara legal per poder tirar-lo endavant. A diferència de quan
es va aplicar l’estat d’alarma al
principi de la pandèmia, aquesta vegada la Generalitat tindrà
comandament únic per gestionar les mesures restrictives i no
haurà d’esperar l’autorització
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Una vegada que La Moncloa doni avui llum verda a
la mesura, el Govern reunirà
el Procicat per implementar
el toc de queda, que s’afegirà
a l’actual tancament de bars
i restaurants, les limitacions
d’aforaments i de reunions de
sis persones com a màxim. La
consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que encara estudien si la restricció de mobilitat ha de començar entre les
22.00 i les 23.00 hores, però
saben que acabaria les 6.00.
“El que volem aconseguir és
reduir aquesta activitat quan
ja tot està tancat a les deu de la
nit i que no hi hagi trobades de
particulars a les cases en horari
nocturn”, va assenyalar.
A més, va remarcar que això
no significa automàticament
obrir la restauració i va admetre que l’estat d’alarma i el toc
de queda poden durar més de
quinze dies. Aquesta nova eina
pot permetre prendre diferents
mesures, va dir Vergés, com
contractar estudiants d’últim
curs d’infermeria per ajudar els
centres sanitaris. De moment
va descartar tancaments perimetrals, ja que la situació de
Catalunya és “generalitzada”.
Per la seua part, el conseller

La residència geriàtrica Mare Marcel·lina de

La residència de
Verdú que va
intervenir Salut
suma 2 morts més
En total s’han registrat
tres víctimes per Covid
redacció

Cues a l’Eix ■ Les mesures aprovades pel Procicat fa més d’una setmana redueixen l’aforament al

30% als establiments i locals comercials. Per aquesta raó, al llarg d’aquests dies o ahir dissabte
es podien veure cues per entrar en algunes botigues de l’Eix Comercial.

d’Interior, Miquel Sàmper, va
advertir que les multes per
trencar el toc de queda podran
ser d’entre 300 euros i 6.000
euros, en casos on hi hagi reincidència o desobediència. Va
explicar que hi haurà “molta
presència” policial al carrer,
però que hi haurà excepcions
per motius laborals que s’hauran de justificar, urgències
mèdiques, cures de persones
grans o, com a França, podria
incloure’s treure el gos a passejar. Tot això ho determinarà
el Procicat. És possible que es
tornin a impulsar les “declaracions d’autoresponsabilitat”
com una manera de controlar
la mobilitat de les persones durant aquesta franja nocturna.
El Consell de Ministres ex-

El bisbe de Lleida i 29
religiosos, confinats
❘ lleida ❘ El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, vint-i-set sacerdots i dos religioses estan
aïllats des de divendres després
que un dels capellans donés positiu en Covid-19 i hagués de
ser ingressat. Tots viuen a la
casa sacerdotal, excepte el bisbe, que està en un pis a part,
però els trenta mengen junts
a la mateixa casa. Fonts del
bisbat van explicar que el departament de Salut preveu fer
proves PCR a tothom, encara

que de moment cap d’ells no té
símptomes. Tot i així, hauran
de complir el confinament de
deu dies al ser contactes estrets
d’un positiu.
Precisament, el bisbe Salvador Giménez havia de presidir
avui a les 12.30 hores una missa amb motiu dels actes del Dia
de la Seu Vella, la festa major
anual del monument. La majoria dels altres sacerdots són
d’edat avançada i ja no oficiaven missa els diumenges.

traordinari per aprovar l’estat
d’alarma està previst per avui
al matí i serà el tercer de la democràcia, acompanyat per les
peticions de nou comunitats
autònomes que, a més, estan
aplicant també les seues pròpies mesures restrictives per
frenar aquesta segona onada
del coronavirus.
De fet, la el País Valencià
aplica des d’ahir i fins al 9 de
desembre un toc de queda en-

multes

Sancions d’entre 300 i
6.000 euros per trencar
el toc de queda nocturn,
però amb excepcions

tre la mitjanit i les sis del matí.
Només podran transitar pel
carrer els que vagin a treballar,
tinguin una urgència mèdica o
es desplacin per atendre persones dependents.

Cap comunitat del PP
Cap comunitat del Partit Popular fins ara ha sol·licitat aplicar l’estat d’alarma, de manera
que el Govern central compta
amb les peticions d’Euskadi,
Astúries, Extremadura, Navarra, Catalunya, La Rioja, Castella-la Manxa, Cantàbria i el
País Valencià, juntament amb
Melilla.
També té el suport de Ciutadans, la qual cosa li garantiria
una eventual pròrroga al Congrés per quinze dies més.

❘ Verdú ❘ La residència Mare Marcel·lina de Verdú, que va ser intervinguda dimarts per Salut al
detectar un brot de coronavirus,
ha registrat dos morts més i ja
són tres els usuaris que han perdut la vida per coronavirus. Així mateix, part del nou personal
sanitari del centre geriàtric s’ha
instal·lat a l’alberg de pelegrins
ja que es tracta de professionals
de fora de Verdú i de la comarca, atès que part de la plantilla
titular es troba confinada a casa
des que es va detectar el brot.
De fet, el mateix geriàtric va fer
el cap de setmana passat una
crida per contractar de manera
urgent personal de neteja i de
geriatria.
Com ja va publicar SEGRE,
el brot afecta almenys vint-isis persones: vint-i-tres usuaris
i tres professionals, dels quals
tres han mort. Segons fonts
pròximes, el brot està ara “estable”. La brigada continua desinfectant la part exterior de la
residència.

Lleida supera el centenar d’ingressats
i fins a dotze segueixen a l’UCI
m. marquès

❘ lleida ❘ La regió sanitària de
Lleida va superar ahir per tercera vegada des de l’inici de
la pandèmia el centenar d’ingressats per Covid-19, amb un
total de 103, onze més que divendres. Les altres ocasions
en què es va arribar a aquesta
xifra van ser durant la primera
onada i davant de l’augment
de casos de Covid al Segrià a
l’estiu.
D’aquests 103 hospitalit-

zats, un total de 62 segueixen
a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, dels quals 50 es
troben entre les dos plantes
destinades a coronavirus, per
la qual cosa ja ha arribat gairebé al seu màxim de capacitat,
i els altres 12 són a l’UCI, els
mateixos que el dia anterior.
La majoria estan intubats. Des
de la direcció de l’hospital van
explicar que no s’obrirà una
tercera planta si augmenten els
ingressats, sinó que els traslla-

daran a l’hospital Santa Maria
per disposar de més llits per a
pacients postquirúrgics. Van
afirmar que ahir a primera hora de la tarda encara no s’havia
derivat cap pacient al Santa
Maria. Els altres 41 ingressats
estan a les clíniques privades.
D’altra banda, a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
hi ha 19 hospitalitzats. La majoria són a l’hospital de la Cerdanya i la resta, als de la Seu
i Tremp.
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El pàrquing de
Mont-rebei, al límit
de l’aforament de
bon matí
n El pàrquing del congost
de Mont-rebei, de pagament, amb reserva prèvia
i aforament limitat per la
crisi sanitària a cent de
les 160 places, estava ahir
ple i hi havia cotxes aparcats als marges de la carretera. L’estacionament
el gestiona la Fundació
Catalunya-la Pedrera, i
ahir va ser el primer dia
amb l’horari d’hivern.
Tant l’aparcament com
el punt d’informació, els
serveis i l’agrobotiga van
tancar a tres quarts de sis.
Lleida queda per ara
al marge de la limitació
d’aforaments en espais
naturals que s’aplica en
altres punts de Catalunya a instàncies del Procicat. A la Garrotxa, els
Mossos d’Esquadra van
regular l’accés a la zona
volcànica.

Excursionistes al pàrquing de la Masieta de Mont-rebei, on cartells recordaven les mesures de seguretat davant de la Covid-19.

Aire lliure davant les restriccions

Sol i temperatures suaus van animar nombroses persones a sortir de casa i els espais naturals
es van omplir de visitants || Tant lleidatans com turistes van fer excursionisme, van visitar
elements del patrimoni històric o van recórrer els boscos del Pirineu per buscar bolets
c. sans / e. farnell / r. r.

S

ol i temperatures suaus
van convidar ahir a sortir
un gran nombre de persones, tant lleidatans com visitants. Amb els bars i restaurants tancats per les restriccions
per frenar la propagació de la
Covid-19, molts van organitzar
dinars a l’aire lliure, ja fos en
zones habilitades per a pícnic al
Pirineu o bé sobre la gespa de
la canalització del Segre al seu
pas per Lleida ciutat. Els espais
naturals lleidatans van rebre
també nombrosos visitants, des
d’excursionistes fins a famílies
senceres de boletaires, coinci-

de precaució contra la Covid.
Cartells recordaven als visitants
l’obligació de portar mascareta, de mantenir la distància i altres normes per evitar contagis.
Nombrosos cotxes aparcats als
marges de la carretera donaven
idea de l’afluència de públic al
congost de Mu de Camarasa i

també a la zona al costat del Segre coneguda com la Platgeta,
al mateix municipi. En aquesta
i altres localitats podien veure’s també autocaravanes, cada
vegada més freqüents a les comarques lleidatanes davant de
la proliferació d’espais habilitats
per estacionar-les.

Al marge dels espais naturals, l’Eix Comercial de Lleida
va registrar una altra vegada
una elevada afluència de públic amb cues al davant de botigues a causa de la limitació
d’aforament. A la canalització
del Segre, grups de joves que
s’hi havien reunit per dinar es

posaven la màscara després de
l’últim mos. En alguns municipis, l’oferta cultural anava
acompanyada d’activitats per
fer-la més atractives. És el cas de
la Baronia de Rialb, a la Noguera, amb un taller de fotografia i
una visita al monestir de Santa
Maria de Gualter.

miquel parra

t.g.

oferta

El tancament de restaurants
i bars empeny a buscar
alternatives per passar el
cap de setmana en família
dint amb el primer dia en què es
va limitar l’aforament de parcs
de les comarques de Barcelona
i Girona.
El pàrquing de la Masieta, a
Sant Esteve de la Sarga, es va
omplir de vehicles de turistes
que van decidir passar el dia al
congost de Mont-rebei. El pàrquing és de pagament, té una
capacitat per a 160 vehicles, tot
i que ara té un aforament limitat a 100 places com a mesura

Boletaires mostren la collita que van fer a l’Alt Urgell.

Una família buscant bolets.

Famílies senceres buscant bolets i dinars en àrees de pícnic
n Famílies senceres van aprofitar el bon temps per recórrer els boscos a la recerca de
bolets. En alguns racons de
la comarca de l’Alt Urgell els
rovellons són aquests dies una
de les varietats de bolets que
més predominen i també una
de les més cobejades. Els bom-

bers buscaven ahir un boletaire de 68 anys perdut a Gavet
de la Conca, al Pallars Jussà
(més informació a la pàgina
48). Altres van optar per passar el dia a l’aire lliure i fer
un pícnic en paratges com la
zona de la Basseta, a l’estació
d’esquí nòrdic de Sant Joan

de l’Erm. En aquesta àrea hi
ha taules i bancs habilitats
amb aquesta finalitat. El refugi d’aquest paratge ofereix
l’opció de venda de menjar per
emportar i alguns dels visitants opten per comprar-lo
i menjar-se’l a l’exterior. Els
dinars a l’aire lliure van ser

freqüents ahir tant en espais
naturals com en parcs urbans.
Una altra manera de sortir a
dinar sense restaurants oberts
va ser fer-ho en autocaravana.
Aquests vehicles van poder
veure’s tant en comarques del
Pirineu com en espais del pla
com la Noguera.
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El tirotejat per l’agressor de Bellcaire
segueix en estat crític.
p.

www.segre.com/comarques
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Retiren milers de quilos de brossa del
curs de la Noguera Pallaresa.
p.
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medi ambient residus

El Govern invertirà 20 milions a concentrar els
residus a Lleida en tres abocadors l’any 2023

L’ARC decidirà a la primavera on ubica la planta de selecció per a la Noguera, el Pla, l’Urgell, les Garrigues
i la Segarra || Més instal·lacions a l’abocador del Jussà, l’Alt Urgell i el Solsonès
j.r.m.

maría molina

❘ lleida ❘ La Generalitat invertirà
a Lleida 20 milions d’euros perquè en un termini de tres anys
només hi hagi a la província tres
macroabocadors on tractar els
rebutjos no reciclables i la matèria orgànica. Segons el director de l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC), Josep Maria
Tost, la intenció del Govern és
potenciar el de Fígols, a Tremp,
que recull les escombraries de
la Val d’Aran, els dos Pallars i
l’Alta Ribagorça, per a les comarques de muntanya; finalitzar el de Montoliu, per a Lleida
i el Segrià, i trobar una ubicació
per al complex que centralitzarà
el servei a les Garrigues, el Pla,
l’Urgell, la Noguera i la Segarra.
Tost va indicar que està prevista
una planta de selecció vinculada a l’abocador de Tremp, un
projecte que es troba en estudi; mentre que les obres de la
que es construeix a Montoliu
de Lleida van a bon ritme i la
previsió és que estigui a punt
l’estiu de l’any que ve, una vegada superats els retards per la
crisi sanitària. Adjudicada fa
més de dos anys, encara que les

que serà al Pla o l’Urgell. Aquesta qüestió estarà totalment decidida a la primavera atès que
abans ja es tindrà a punt el projecte constructiu de la planta de
selecció que ha d’estar en obres
l’any que ve i en marxa el 2023”,
va remarcar.
Pel que fa a l’Alt Urgell i la
Cerdanya, va indicar que es farà
una planta de selecció i compostatge al costat de l’abocador de

calendari

Les obres de la planta de selecció que s’executa a Montoliu.

obres es van demorar pels litigis amb altres UTE licitadores
que també optaven a executar
el projecte, suposarà una inversió de 16 milions d’euros i
tractarà cada any fins a 60.000
tones d’escombraries que no es
reciclen. En l’actualitat, l’ARC
està centrada a trobar la ubicació del macroequipament que
donarà servei a les comarques

del pla. Segons Tost, encara que
s’havia estudiat localitzar-lo a
Castellnou de Seana, on es troba l’abocador de Pla, es tracta
“d’una qüestió que s’ha d’analitzar amb compte ja que hi ha
d’haver equidistància entre capitals com Balaguer, Cervera,
Mollerusa, les Borges i Tàrrega
perquè no es disparin els costos
de transport. És gairebé segur

Les instal·lacions per a
les cinc comarques del
pla han d’estar en obres el
2021 i en marxa el 2023
Benavarre, que es preveu tancar d’aquí a un any, ja que el
tractament d’escombraries està
vinculat a la planta incineradora
d’Andorra; i per la seua banda
per al Solsonès, ja relacionat
amb la Catalunya central, es
mantindrà l’abocador de Clariana de Cardener i es farà una
altra planta d’assecatge per a
l’orgànica.

les claus

Supressió d’abocadors

z Aquesta nova previsió permetrà suprimir abocadors infrautilitzats com el de la Granadella, a
les Garrigues.

Contenidors
z Tost va indicar que està demostrat que amb l’actual sistema de contenidors no se supera el límit del 50% de matèria
reciclada.

Porta a porta
z Va assenyalar que aquest model i el de contenidors tancats
són els més adequat pels quals
opta la Generalitat.

Recomanació
z La recollida domiciliària és la
recomanada en poblacions de
fins a 20.000 habitants, o bé
implantar-la per barris.

Les Garrigues
z S’afegirà el 2021 a aquest model amb Sobirà, Segrià, i poblacions de la Segarra i Solsonès

energies eficiència

Inversió de 205.000 euros
en millores d’eficiència
energètica a Coll de Nargó
C. Sans

❘ Coll de Nargó ❘ L’ajuntament de
Coll de Nargó instal·larà plaques solars al museu Dinosfera,
la zona poliesportiva, a l’escola
Sant Climent i millorarà l’aïllament tèrmic del centre educatiu. L’actuació preveu una
inversió de més de 205.530 euros. En el primer dels casos es
projecta instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes dels
tres equipaments que serviran
per a l’autoconsum elèctric.
El pressupost en aquest cas
ascendeix a 44.000 euros, el
40 per cent dels quals es finançaran amb ajuts del programa Leader 2014-2020. Per
a l’aïllament tèrmic de l’escola rural, el projecte, amb un
pressupost de 161.532 euros,
preveu la substitució de portes

i finestres, que seran d’alumini.
També es millorarà l’aïllament
de les parets.
L’actuació, subvencionada
amb fons Feder, forma part del
projecte per escalfar les aules
del col·legi amb biomassa. La

Biomassa

L’escola Sant Climent
també comptarà amb un
sistema de calefacció a
través de la biomassa
Diputació subvencionarà l’ampliació de la instal·lació de biomassa del Dinosfera per donar
servei a l’escola, que actualment funciona amb radiadors
elèctrics.

Els Camins de l’Or líquid
del Segrià, virtual
❘ lleida ❘ La dotzena edició dels
Camins de l’Or líquid del Segrià serà aquest any virtual i
cada setmana es promocionarà una de les set poblacions
participants. S’iniciarà el dia
28 amb Alcanó i acabarà el
20 de desembre a Llardecans.

Corbins aprova els
comptes, d’1,4 milions
❘ Corbins ❘ L’ajuntament de
Corbins va aprovar aquesta setmana per unanimitat els pressupostos per al
2021, que ascendeixen a 1,4
milions i preveuen reduir el
deute municipal per sota del
110%, segons l’equip de govern d’ERC.

Balaguer forma deu
aturats en construcció
❘ Balaguer ❘ Deu aturats participen en el curs de construcció de Balaguer en el marc de
Treball als Barris.
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l conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha presentat
aquesta setmana a Lleida el projecte de l’Àrea 5G de Ponent, dedicat
a potenciar la creació de llocs de treball basats en la telefonia mòbil
de cinquena generació. L’expansió d’aquesta tecnologia està vinculada

al desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat i la Diputació, si bé hi ha diferències de criteri tècnic que, segons Puigneró,
suposen una pèrdua de temps. El conseller, loquaç i clar, es torna
reservat al preguntar-li si opta a ser presidenciable de la nova Junts.

«Desplegar xarxa de fibra òptica
pública és una política social»
❘

Jordi Puigneró

conseller de polítiques digitals i administració pública

❘
maite monné

r. r.

Assistim a un augment de població en àrees rurals, format per
persones procedents de les ciutats durant la crisi sanitària. Canviarà això els plans de la Generalitat per desplegar la fibra òptica
juntament amb la Diputació?
L’opció del teletreball ha revertit la despoblació rural per primera vegada en vint anys. En la
pròxima legislatura haurem de
plantejar-nos accelerar el desplegament de la fibra, encara
que ja anem per davant de les
previsions. L’objectiu és arribar a tots els municipis de més
de cinquanta habitants el 2023.
Gairebé hem complert el primer
termini, que és portar el 2020
la fibra a totes les capitals de
comarca. Falta el Pont de Suert.
Allà és més complicat perquè
el cable segueix el traçat de les
carreteres, les que hi arriben
són estatals i cal demanar permisos al Govern central. L’hem
instal·lat també en municipis
entre capitals, arribarà a tots
els del Pallars Sobirà el 2021 i
hi ha projectes en redacció per
a mil quilòmetres de cablatge
per sobre del previst aquest any.
Inicialment es parlava de fer arribar la banda ampla a tots els
nuclis, no només als municipis.
En nuclis molt petits i cases
disseminades seran necessàries solucions més quirúrgiques,
com connexions sense fil i via
satèl·lit, encara que la iniciativa hauria de partir dels ajuntaments amb la nostra col·laboració. D’altra banda, busquem
equitat en el desplegament. Les
últimes comarques a les quals
hem arribat seran les primeres on farem arribar la xarxa
a tots els municipis. A Lleida,
això inclou Aran, els Pallars i
l’Alta Ribagorça.
Hi ha diferències de criteri sobre
si la fibra pot seguir el traçat de
carreteres de la Diputació.
Hem trobat situacions similars
a les diputacions de Barcelona i
Girona, però allà ja està resolt.
És una qüestió tècnica, que afecta en com actuar en carreteres
estretes sense voral. El criteri
dels tècnics de la Diputació de
Lleida és, pel que sembla, més
restrictiu, i nosaltres els hem fet
arribar un informe sobre com
s’ha resolt en altres províncies.
No hauria de ser un obstacle,
però sense el seu permís no podem fer arribar el cable a gaires municipis. Per culpa d’això,

«

Estem perdent un
temps valuós perquè
la Diputació encara
no permet obres a
les carreteres»

«

La població en
pobles creix i ens
plantejarem accelerar
el desplegament de
fibra òptica»

«

La tecnologia 5G
comporta nous llocs
de treball, i aquest és
l’objectiu de la nova
Àrea 5G de Ponent»

Lleida pot quedar l’última en el
desplegament de la fibra òptica.
Creu que això podria passar?
No, espero que es resolgui i la
Diputació hi treballa, però estem perdent un temps valuós.
De fet, ens ha proposat executar
obres en carreteres de la Generalitat per instal·lar la fibra òptica i accelerar la nostra part dels
treballs. Mentre ells resolen com
fer obres a la seua pròpia xarxa viària, plantegen fer servir
aquests recursos en la nostra.
En algunes poblacions ja hi havia
fibra òptica privada per a hidroelèctriques i torres de telefonia.
No podien compartir-les?
El sector de les telecomunicacions està liberalitzat i les companyies decideixen on i com
donen servei. No podíem deixar la connectivitat del país en
mans privades, teníem l’obligació moral de garantir-la allà on
les operadores no ho feien. Hi
va haver al·legacions que van
argumentar que anava en contra

de la lliure competència, però
vam acreditar que era just al
contrari: genera competència.
La nostra xarxa és oberta i neutral. Permet avançar en serveis
com sanitat i educació. Contribueix a la igualtat d’oportunitats, a combatre la despoblació
i a crear ocupació. Per posar un
exemple, ha permès l’aparició
d’unes vuitanta operadores de
comunicacions locals que no
existirien si haguessin de crear
la seua pròpia infraestructura
o pagar per utilitzar les d’altres
companyies. Una xarxa de fibra
oberta és una política social.
També el desplegament del 5G
està vinculat a la fibra òptica.
Sí, i més enllà d’una millora en
la connectivitat, el 5G generarà
noves indústries. No només hem
d’aplicar aquesta tecnologia per
guanyar eficiència, sinó també
desenvolupar-la. L’objectiu de
la nova Àrea 5G de Ponent és
crear entorns d’innovació i llocs
de treball.

La pandèmia ha fet molt difícils
els tràmits administratius. Què
va ser del sistema d’identificació
digital que anunciaven fa un any?
Ara seria útil.
El decretàs digital del Govern
espanyol el va frenar a l’atribuir a l’Estat la competència en
aquesta matèria. Era una identificació no tutelada per l’administració, basada en l’estratègia
blockchain de la Unió Europea.
Hem recorregut el decret davant
del Constitucional.
Es va sumar vostè a la nova Junts
per Catalunya. Es postularà com
a presidenciable per a les pròximes eleccions del febrer si hi ha
primàries?
Hi haurà primàries segur, falta
saber com seran i, fins llavors,
miro i espero. Ara no és moment
de postular-se, sinó de formar
un equip que incorpori les persones que ara volen ser candidates. El nostre principal actiu és
Carles Puigdemont i ell encara
no s’ha pronunciat.

Pallars/Alta Ribagorça
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

comarques

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

Medi Ambient projectes

Retiren milers de quilos de residus
del curs de la Noguera Pallaresa
IniciativaRius, impulsada per l’Associació Esportiva Pallars i el Parc Natural

A. E. Pallars

E. Farnell

❘ Sort ❘ Un centenar de voluntaris van participar ahir en la
neteja coordinada d’un tram
de vuit quilòmetres del riu
Noguera Pallaresa entre Llavorsí i el congost de Collegats.
La iniciativa, organitzada per
l’Associació Esportiva Pallars i
el Parc Natural de l’Alt Pirineu,
va comptar amb la col·laboració del consell del Sobirà, els
Bombers, Agents Rurals i diferents ajuntaments del Sobirà.
L’objectiu era retirar desenes
de residus del riu acumulats
durant dècades. Per fer-ho, Endesa va aturar les centrals de
Llavorsí i la Torrassa entre les
set del matí i les dos del migdia, perquè els voluntaris poguessin entrar al curs amb tota
seguretat i facilitar les tasques
de neteja, ja que hi va quedar el
cabal natural del riu. Els voluntaris van aconseguir treure del
riu ferros, plàstics, cotxes i fins
i tot un remolc. Tot el material
es va dipositar a la deixalleria
comarcal, on se seleccionarà i
serà tractat.
La IniciativaRius va arrancar fa nou anys i durant
aquesta setmana han dut a
terme les primeres actuacions
a Sort i Alins. Encara quedarà
feina per dissabte que ve en
diferents trams de la Noguera de Cardós, entre Lladorre
i Tavascan.

Participació
L’any passat es van aconseguir retirar més de 1.300
quilos de ferros i escombraries del riu. Dimarts van ser
al voltant de 160 escolars del

salut

21

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

Patrimoni

Millores a
l’església de
Peramea
❘ Baix Pallars ❘ L’ajuntament
de Baix Pallars invertirà
44.105 euros en la primera fase de rehabilitació de
la coberta de l’església de
Sant Cristòfol de Peramea.
L’actuació ha de permetre
acabar amb les humitats
i les filtracions d’aigua al
temple, a més de consolidar tota l’estructura de la
coberta de l’església. D’altra
banda, el consistori també
ha donat llum verda al projecte d’adequació del pati
interior de la casa de la Sal
de Gerri, que preveu una
inversió de 46.146 euros.
L’immoble està catalogat
com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

CULTURA

La Vall de Boí se
suma al cicle de
cine en català
Part dels residus que els voluntaris van aconseguir retirar ahir del riu.

Sobirà els que van participar
en les tasques de neteja. Per a
l’entitat esportiva del Pallars,
la participació dels escolars era
“important perquè pretenia
conscienciar els més petits de
la defensa del medi a través
d’una acció directa”, va explicar un dels membres de l’entitat. Dijous, van ser els joves de
l’Insitut Hug Roger III de Sort,
amb el servei de manteniment
del Parc Natural i voluntaris de
l’entitat, els que van contribuir
a la neteja en diferents punts
de la Noguera de Tor (Vall Farrera) i a la Noguera de Cardós
(Vall de Cardós).

A. E. Pallars

Alguna actuació va requerir la intervenció dels bombers.
ajuntament del pont de suert

❘ lA VALL DE BOÍ ❘ L’ajuntament
de la Vall de Boí s’ha incorporat al cicle Gaudí de
cine en català, organitzat
per l’Acadèmia del Cinema Català, amb el suport
de l’IEI. L’objectiu és atansar pel·lícules d’estrena en
català a tot el territori. Les
pel·lícules es projectaran
la darrera setmana de cada
mes en horari familiar a la
sala d’actes de l’ajuntament,
a Barruera, amb aforament
limitat i complint totes les
mesures de seguretat. El
cicle s’estrenarà a finals
del mes de novembre amb
La boda de Rosa, d’Icíar
Bollaín.

Serveis pallars

El Pont de Suert
instal·la dos nous
desfibril·ladors

Tres punts de càrrega
per a vehicles elèctrics

❘ el Pont de suert ❘ L’ajuntament
del Pont de Suert ha instal·lat
dos nous desfibril·ladors automàtics al municipi. En concret,
els ha ubicat al pavelló poliesportiu i al col·legi Ribagorça,
a la part exterior, que donarà
millor servei a la zona esportiva i educativa.
Aquests dos nous DEA se sumen als que ja hi ha a la piscina
coberta i a l’oficina de turisme.
També es formarà els agents de
suport bàsic.

❘ La torre de capdella ❘ L’ajuntament de la Torre de Capdella
ha tret a concurs la concessió
per a la instal·lació, manteniment i explotació de tres
estacions de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics
al municipi i una estació de
càrrega ràpida. La concessió
del servei tindrà una durada
de deu anys prorrogable a
cinc més. En concret, s’instal·larà una estació a la Torre
de Capdella, una altra de se-

Un dels desfibril·ladors instal·lats al Pont de Suert.

miràpida a la central, davant
del Museu Hidroelèctric i una
tercera estació semiràpida
anirà al nucli de la Pobleta
de Bellveí. En cada punt es
podran carregar dos vehicles
alhora. Està previst que els
equips quedin instal·lats durant el primer trimestre de
l’any 2021.
El projecte respon a la voluntat del consistori d’impulsar un model sostenible de
mobilitat.
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societat

emergències muntanya

clima medi ambient

Busquen un boletaire de
68 anys perdut a Gavet

El seu company va alertar de la desaparició i la recerca va
començar a les 17.30 hores || El desaparegut és un veí de Lleida
bombers artesa

redacció

❘ gavet ❘ Els Bombers de la Generalitat van activar ahir a la
tarda un ampli dispositiu per
buscar un boletaire desaparegut a Gavet de la Conca, al
Pallars Jussà. Es tracta d’un veí
de Lleida de 68 anys que anava amb un company a la zona de Bonrepòs. Els Bombers
van rebre l’alerta a les 16.50
hores. Va ser el company del
desaparegut el que va trucar
a Emergències i va explicar
que no sabia res d’ell des de
les 14.00 hores.
El dispositiu va començar a
les 17.30 hores amb una recerca extensiva i, puntualment,
intensiva, amb la participació
d’un helicòpter, que va rastrejar la zona i que es va retirar
amb l’arribada de l’ocàs. Al
dispositiu van participar una
trentena d’efectius entre membres dels GRAE, dos unitats del
Grup Caní (GCR) i dotacions
terrestres dels parcs de Sort,
Artesa de Segre, Tremp, Ponts,

Imatge del centre de control del dispositiu ahir a la nit.

Àger i la Pobla de Segur. La recerca també va comptar amb la
participació de quatre patrulles
dels Mossos d’Esquadra i efectius del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM).
Es va instal·lar un punt de
control per determinar les zones a inspeccionar. Al tanca-

ment d’aquesta edició l’operatiu continuava obert i no
havien transcendit novetats.
Les recerca de boletaires s’ha
disparat aquesta tardor en
comparació a la temporada de
l’any passat perquè hi ha més
afluència de persones i la producció de bolets és més gran.

Catalunya desactiva
l’avís preventiu per
contaminació
agències

❘ barcelona ❘ La conselleria de
Territori i Sostenibilitat va
desactivar ahir a les 11.00
hores l’avís preventiu per
contaminació de partícules
PM10 que va activar divendres a tot Catalunya, després
de declarar dijous un episodi d’alta contaminació per
aquesta raó. La direcció general de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic ho va decidir
perquè divendres no es van
superar els 50 micrograms
per metre cúbic de mitjana
diària a cap estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de
la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). La previsió a
24 hores va indicar que no

s’esperen superacions del valor diari de micrograms per
metre cúbic.

Pols d’origen saharià
El Gover n va declarar
l’av ís prevent iu per alta
contaminació a les quatre
províncies per partícules a
causa de la intrusió de pols
d’origen saharià, per la qual
cosa va demanar a la ciutadania que moderés l’activitat
física a l’aire lliure, sobretot
a aquelles persones que pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars. No va
restringir la circulació de
vehicles però va recomanar
desplaçar-se a peu, en bici o
transport públic.

entitats medi ambient
osmon

amado forrolla

Imatge de les escombraries que van recollir els voluntaris.

L’ONG Osmon retira residus
al campus de Cappont
Concentració a Lleida contra la repressió i la violència a Guinea ■ Més d’un centenar de veïns de
Lleida nascuts a Guinea es van concentrar ahir a la tarda a la plaça de la Paeria per demanar el
final de la repressió política i la violència al seu país d’origen.

El senyor

Josep M. Serrando Codina
Ha mort cristianament als 75 anys.
(A.C.S.)
La Coral Veus de Ponent de l’Associació Veïns de Balàfia sempre et durà allà on canti perquè
on vagis sempre sonarà la música.
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❘ lleida ❘ L’ONG Osmon va fer
ahir una recollida d’escombraries i de residus al pàrquing de la part posterior
del campus de Cappont de la
Universitat de Lleida (UdL)
en una acció per contribuir a

la iniciativa Catalunya Cleanup Challenge. Hi van participar una dotzena de persones que van retirar tota mena
de residus. L’entitat té previst
fer ben aviat una nova acció
reivindicativa.

