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$
Aragó tanca fronteres quinze dies
per apaivagar la corba de contagis
CORONAVIRUS

Recomanen no
'
usar mascares
de tela durant
més de 4·hares
BARCELONA 1 L'Organització
Col-legial d'Infermeria va
recomanar ahir que l'ús de
les mascares de tela mai ha
de ser de 01és de quatre hores seguides o intermitents.
Assenyala que el que cal tenir en compte per adquirir
una mascareta de tela és que
compleix la normativa UNEEN 0065 (o !'homologa europea, CWA17553), ésa dir,
que té una filtració major o
igual a 90 de dins a fora, que
esta homologada, testada i
fabricada segons estandard.
D'altra banda, UGTvaremetre una carta a la conselleria
de Salut en la qualli trasllada
la falta de personal davant
d'aquesta onada i que hi ha
sanitaris que fan torns de
més de 12 hores.
1

Tanquen la seu
del bisbat de
Lleida per
un positiu
El bisbat de Lleida va
tancar ahir al migdia la seu
central després que un deis
seus treballadors donés positi u de coronavirus. Fonts
del bisbat van assenyalar que
han optat per aquesta mesura
amb caracter preventiu a !'espera que el departament de
Salut determini si és necessaria o només cal mantenir
a'illada la zona on treballava
aquesta persona, que és una
dels nou empleats de les oficines del bisbat.
A !'espera de Salut, el
personal teletreballara a les
seues cases. El bisbe, Salvador Giménez, 27 sacerdots
i dos religioses ja estaven
confinats des de divendres
després de donar positiu un
capella que resideix a la casa
sacerdotal.
1 LLEIDAI

SANITAT

Lleida i Osea, sense problemes per a la mobilitat per motius laborals, sanitaris o
educatius 11 Els alcaldes de la Franja demanen "responsabilitat" a la ciutadania
E. F./ X. R./ M .M.S.
1LLEI DA 1El Govern

d'Aragó va
decretar ahir el confinament
perimetral de la comunitat, que
va entrar en vigor a mitjanit. La
mesura vigira almenys fins al 9
de novembre i l'executiu manté
el confinament de les tres capitals de província Saragossa,
Osea iTero!. El cap de setmana es van imposar més de 700
denúncies per incomplir-lo. A
Aragó, el toe de queda s'aplica
entre les 23.00 i les 06.00 hores.
La mobilitat entre Lleida i Osea
és molt elevada i aquesta és la
segona vegada que es "desconnecten", després del confinament perimetral que va aprovar
la Generalitat al julio! al Segria.
El Govern aragones contempla excepcions en les quals es
permetran els despla~aments:
es podra entrar i sortir de la
comunitat per acudir a centres
sanitaris, al treball i a centres
educatius, entre altres escenaris. Per aquesta raó, els vei:ns
de la Franja que treballen a
Lleida podran continuar anant
als seus llocs i els pacients del
Baix Cinca no tindran problemes per anar a !'hospital Arnau
de Vilanova.
Els alumnes de la Ribagor~a
aragonesa que estudien a l'institut del Pont de Suert podran
continuar despla~ant-se.
L'alcaldessa de Fraga, Carmen Costa, espera que "el sacrifici valgui la pena".
L'alcalde d'Alcampell i president del consell de la Llitera,
Antoni Chauvell, va dir entendre la mesura i va apuntar que
"comportara complicacions,
pero haurem de superar-les".
L'alcalde de Sopeira, José
María Ariño, va indicar que
cal pensar en la temporada d'esquí. Si el comer~, la restauració
i els hotels estan tancats "sera
un veritable drama tant per a

lmatge de controls la setmana passada a Osea, on vigeix un confinament perimetral.

Aragó com per a Catalunya".
El president de la Diputació
d'Osca i alcalde d'Areny, Mique! Gracia, va indicar que cal
aconseguir que baixi la corba i
va assegurar que les relacions
comercials, laborals o educatives estan garantides durant
el confinament. "A les zones
frontereres notem més els tancaments perimetrals, pero cal
revertir aquesta situació."
El president del Baix Cinca,
Marco lbarz, també va assegurar que la mesura és la més
adequada davant de l'índex de
contagis.
Aragó va encadenar la setmana passada cinc dies amb record
en la notificació de contagis i
ahir es van confirmar 769 nous
casos.

Educació planteja més docencia
híbrida a Batxillerat i FP
Afirma que actualment tancar col·legis "no esta sobre la taula"
El director general de
Centres Públics, Josep Gonzalez-Cambray, va afirmar ahir
a Catalunya Radio que el tancament dels coHegis "no esta
sobre la taula", pero sí que ho
hi ha la possibilitat d'estendre
l'educació híbrida - una part
presencial i una altra de telematica- en !'etapa postobligatoria
(Batxillerat i FP) en funció de
l'expansió del virus.
1 LLEIDA 1

Així mateix, Pere Soler Palacío, responsable d'lmmunologia Pediatrica de !'hospital Van
d'Hebron, va avan~ar que sols
un S-6% de la transmissió del
coronavirus en les famílies es
pot atribuir als nens, segons un
estudi que presentaran aquesta
setmana.
Va dir també que entre el
70% i el 80% de nens positius
en Covid-19 no el transmeten a

ningú a l'escola i s'han infectat
fora del centre.
D'altra banda, Lleida té 101
grups confinats i 2.408 persones
en quarantena entre alumnes i
professionals educatius, segons
Educació, cosa que significa cinc
classes menys que les dades fetes públiques dissabte.
Al Segria hi ha 52 aules a'illades, 7 de les quals de nou a
l'escola d'Almenar. A les Gar-

Edils del Baix Segre veuen "difícil
de controla.r" el confinament
• El Baix Segre és una zona molt vinculada socioeconomicament amb la Franja.
L'alcalde d'Alcarras, Mane!
Ezquerra, va recordar que
hi ha vei:ns que treballen a
Fraga, i viceversa. Va assegurar que els presidents haurien
d'anar "tots a !'una" ambles
mateixes restriccions i va dir
que el confinament d'Aragó
sera "difícil de controlar".
L'alcalde de Torres de Segre, Joan Caries Miró, va dir
que "la gent se les sap totes".
Miró i la primera edil d'Aitona, Rosa Pujo!, van insistir
rigues ja no hi ha cap grup en
quarantena, mentre al col-legi
Ribagor~ana del Pont de Suert
hi ha una classe.
L'Urgell tenia ahir 16 grups
confinats i la majoria, 13, estroben a Tarrega: 4 a l'Escola Ondara; 4 a la Vedruna (no figuren
en les dades d'Educació, pero
ho van confirmar fonts municipals); 3 a l'institut Alfons Costafreda, i 2 a l'institut Manuel de
Pedrolo. També hi ha 2 grups a
l'institut Ribera del Sió d'Agramunt i un al col·legi d'Anglesola,
a part de 10 alumnes de l'escola
de Verdú i un docent de l'escola
Alba de Tarrega.
A la Segarra són 13 grups a1llats; 4 a la Noguera; S a l'Alt
Urgell; 6 al Pla d'Urgell, S al
Solsones, i un al Pallars Jussa.

en la necessitat de reobrir
l'hostaleria.
Així mateix, l'Alta Ribagor~a també té vincles amb
la Ribagor~a aragonesa. L'alcalde del Pont de Suert, Josep Antoni Troguet, va assenyalar que "no té sentit un
confinament de grans arees"
sense "tenir en compte les
particularitats del territo ri". L'alcaldessa de Vilaller i
presidenta de la Ribagor~a,
Maria José Erta, va dir que
esperen "que no hi hagi dificultats en despla~aments
necessaris i prioritaris".
LA DADA

CLASSES AYLLADES A LLEIDA
En el conjunt de les comarques,
S menys que els notificats per
Educació dissabte, amb més de
2.400 persones a"illades

ACATALUNYA
Són 1.351 més que els declarats
dissabte, i hi ha 70.690 persones en quarantena, 8.612 més.
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ELS EFECTES DE LA PANDEMIA

~ossos i policies locals ja sancionen amb 300
eUro~-per incompliment del toe de queda
Estableixen cbntrols fixos en carreteres per controlar vehicles i dinamics als nuclis urbans
Interior augmenta
la coordinadó
entre els cossos
policials

REDACCIÓ

Els Mossos d'Esquadra
i les policies iocals van comen~ar ahir a imposar multes a les
persones que incomplien el toe
de queda, després que diumenge a la nit les patrulles fessin
una tasca informativa i divulgativa de les noves restriccions
de mobilitat establertes per la
Generalitat per frenar els contagis de Covid-19. Ahir a la nit,
a partir de les 22.00 hores, es
van establír controls fixos deis
Mossos en carreteres per controlar vehicles, ja que per poder
circular després de les deu de la
nit i fins a les sis del matí s'ha
de disposar del certificat d'autoresponsabilitat que justifiqui
el despla~ament.
Així mateix, als nuclis urbans, tant Mossos d'Esquadra
com policies locals van establir controls dinamics quepatrullaven els carrers, com és el
cas de Lleida, amb la Guardia
Urbana, o de Tarrega, ambla
Policía Local.
A la capital de l'Urgell, el
consistori va ressaltar que diumenge passat a la nit només es
va informar els ciutadans i va
destacar que no es van registrar
incidents.
Sobre aquest punt, el comissari en cap deis Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, va assenyalar ahir que les persones
arnb actituds desafiadores amb
la normativa rebran "la contundencia" dels efectius i les multes
aniran deis 300 als 6.000 euros.
Durant la nit de diumenge a
dilluns, la policía catalana va
establir 31 punts de control i
va informar 101 vianants i deu
conductors a Catalunya, sense
cap detingut.
Respecte a l'actuació policial
quan es trobin persones sense
llar al carrer durant el toe de
queda, Sallent va anunciar que
avisaran les polícies locals perque s'activin els serveis socials.
1 LLEIDA 1

Un deis controls que els Mossos d'Esquadra van establir ah ir a la nit a les carreteres de Lleida.

La Guardia Urbana de Tarrega, controlant ah ir a la nit el compliment del toe de queda.

Les sales de cine adapten els seus
horaris a les noves restriccions
Les últimes projeccions comencen a les 20.00 per tancar a les 22.00
1LLEIDA 1Les

sales de cine lleidatanes han hagut de modificar el
seu horari de projecció i eliminar les sessions golfes per adaptar-se al toe de queda decretat
diumenge perles autoritats sanitaries. Aquesta mesura per frenar els contagis estableix que els
esdeveniments culturals a Catalunya podran tancar a les deu
de la nit. Així, el complex lúdic
de cine Screenbox de Lleida ha

suprimit les projeccions que code
la nit. Es el cas de les peHícules Verano del 85 (21.15), Eso
que tú me das (21.30) o La voz
humana (22.15), la projecció
de les quals estava prevista per
avui. També els Cinemes JCA
Alpicat, que aquesta setmana
ofereixen al públic un cataleg
amb 18 films, iniciaran la majoria de sessions entre les cinc i
menc;a~en a partir de les nou

les set de la tarda. Així mateix,
les últirnes projeccions de la pellícula infantil Trolls 2 i Eso que
tú me das, ~1 documental dirigit
per Jordi Evole i Ramón Lara
que reculll'última entrevista
de Pau Donés, comen~aran poc
després de les 20.00 hores.
Perla seua part, el responsable del Circuit Urgellenc, Pere
Aumedes, va explicar a aquest
diari que "és una satisfacció po-

der continuar fent cine, ja que
les sales són espais segurs que
respecten tots els protocols de
seguretat i permeten a la població escapar-se momentaníament
d'aquesta situació tan complexa". El Circuit, que gestiona
els cines de Tarrega, Balaguer,
Agramunt, Mollerussa, Tremp,
Bellpuig i Vielha, ha programat
totes les sessions entre les 17.00
i les 20.15 hores. En aquest sentit, ha suprimit de la cartellera
MÉS FLEXIBILITAT

Tots els esdeveniments
culturals a Catalunya
poden acabar a les
deu de la nit

• El departament d'Interior es va reunir ahir amb
totes les policies locals
de Catalunya per coordinar-se després de l'aprovació del toe de queda
per "refor~ar al maxim"
la coHaboració entre els
Mossos d'Esquadra i les
policies locals.
L'encontre va ser presidit pel conseller, Miquel
Samper, i es va acordar
una reunió mensual entre el departament i totes
les policies locals i reunions més freqüents per
regions policials per "intensificar" la coordinació
deis cossos.
Samper també va voler
coneixer la situació de les
policies locals i va aprofitar per posar de relleu la
"rellevancia" de la seua
tasca, especialment en els
últims mesos.
Les sancions per saltar-se el toe de queda estan regulades pel decret
llei en materia de Covid i
perla llei de seguretat ciutadana en cas de desobediencia. "Algú que camina
pel carrer i no pot justificar-ha, si és la primera vegada que se l'intercepta, se
li generara un expedient
amb proposta de sanció
d'uns 300 euros", va recordar el comissari en cap
deis Mossos d'Esquadra,
Eduard Sallent. Als que
tinguin una actitud desafiadora, va afegir, se'ls
aplicara la norma amb
contundencia.
de la capital de l'Urgellles pellícules Cartas mojadas i Trolls
2 , que estaven programades
pera les 20.45 i les 21.00 hores, respectivament.
Respecte a les restriccions
sanitaries derivades de la pandemia de la Covid-19, Aumedes va explicar que "la venda
d'entrades ha caigut un 35-40%
respecte a l'any passat. Ambles
noves limitacions d'horari que
ha imposat la Generalitat només
queda adaptar-se, igual com
va m fer amb els protocols sanítaris, i esperar la resposta del
públic". Així mateix, va valorar
positivament que "almenys ens
deixen finalitzar l'activitat a les
deu de la nit, la qual cosa ens
dóna més marge de moviment
en les projeccions".
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COMARQUES

Ve'ins d'Organya denuncien
l'augment de població de coloms.

¡:.

lnversió de 2,3 milions d'euros per
potenciar el turisme al Baix Cinca.
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POL(TICA ADMINISTRACIONS

PROJECTES

Boya deixa el Conselh d'Aran i passa a
ocupar un alt carrec al Govern central

Plataforma
contra pares
solars
al Pallars

Al capdavant de les .rolítiques del ministeri de Transició Ecologica per revertir la
despoblació rural 11 Es incompatible amb ser síndic i el rellevaféi Maria Vergés

Macroprojecte en 700
hectarees de 4 municipis

R. R.
1 LLEIDA 1 El

síndic d'Aran, Francés Boya (UA), deixara el Conselh Generau per ocupar un alt
carrec a l'administració estatal. Estara al capdavant de les
polítiques per revertir la despoblació rural i millorar la cohesió territorial, amb rang de
secretari general o de comissionat per al Repte Demografic.
Acceptar aquest nomenament
!'obligara a deixar de presidir
l'administració aranesa, ja que
la llei de regim especial de la
Val estableix que el carrec és
incompatible amb "qualsevol
altre carrec en altres administracions". El rellevara }'actual
vicesíndica primera i responsable de l'area de Salut del Conselh, Maria Vergés.
Així ho van confirmar ahir
fonts proximes a !'administració aranesa i !'estatal. El nou Francés Boya i Maria Vergés, que sera la nova síndica.
carrec de Boya dependra de la
via sonat en diverses ocasions
vicepresidencia quarta del Go- NOMENAMENT
vern espanyol, a mans de Teresa
per a carrecs similars al que ara
Ribera, ministra de Transició El nomenament de Boya
ocupara en l'administració estatal. L'assumira en un moment
Ecologica. El nomenament po- podría formalitzar-se al
dría formalitzar-se a la sessió
en que les zones rurals estan addel Consell de Ministres pre- Consell de Ministres
quirint un creixent protagonisvista per avui.
me. D'una banda, a causa de la
previst per avui
mobilització de l'anomenada
Boya deixara el Conselh Generau en l'equador del seu segon
"Espanya buidada", que fins i
mandat com a síndic d'Aran, territoris de muntanya. Ho va tot ha obtingut representació al
carrec que va ocupar per prime- plantejar durant els seus anys Congrés a través de l'agrupació
ra vegada entre els anys 2007 com a senador socialista per electoral Terol Existeix. D'una
i 2011. Al marge de la política Lleida, entre 2011 i 2015; coro altra, pel transvasament de poaranesa, ha dedicat gran part a diputat provincial a la Dipu- blació de les ciutats a pobles des
de la seua carrera política a ad- tació entre 2015 i 2019, i coro a del mes de roan; passat, arran de
vertir sobre la despoblació ru- president de l'Associació Espa- la crisi sanitaria del coronaviral i a reivindicar mesures que nyola de Municipis de Munta- rus. Aixo ha cornenc;at a invertir
contribueixin a revertir-la i a nya (esMontañas).
la tendencia a la baixa de les
El nom de l'encara síndic ha- últimes dos decades.
fixar població, especialment als

De responsable de
Llengua, Cultura
i Salut a nova
síndica de la Val
• Maria Vergés, vicesíndica primera d'Aran, es
troba actualment a carrec
de les arees de Cultura i
Llengua, i d'Igualtat, Benestar i Salut. Aquesta última li ha suposat assurnir
la gestió de la crisi sanitaria del coronavirus a la
Val, almenys en les qüestions que són competencia del Conselh Generan.
Precisarnent, augmentar
el sostre competencia! de
l'administració aranesa
i dotar-la d'un millor financ;arnent és una de les
principals tasques que heretara a l'assumir el carrec
de síndica.
Val a recordar que
Boya havia advertit
aquest mateix mes al
Parlament que Aran no
podía "desplegar la seua
autonomía política" malgrat tenir-la reconeguda a
l'Estatut i a la llei de regirn
especial de l'any 2015. Ho
va atribuir a un rnarc de
finan~arnent insuficient i
al freqüent incompliment
per part de la Generalitat
dels acords adoptats en
el si de la comissió bilateral (vegeu SEGRE del15
d'octubre passat).

MEDI AMBIENT FAUNA

Pastures d'alta muntanya
acaben abans per l'ós
ACN
Ramaders que tenen
els anirnals a la rnuntanya de
Lladorre han denunciat que
s'han vist obligats a reunir el
bestiar amb "molta antelació"
per comportaments "anomals"
i ho relacionen amb la presencia
de l'ós. Dos explotacions asseguren que el bestiar presentava
sírnptornes d'"estres i perdua de
pes". Aquesta situació ha generat costos economics, com retirar el bestiar a les explotacions
1 LLADORRE 1

abans del previst. Els afectats
van assenyalar que els animals
van abandonar les pastures d'altura un mes abans. La situació
es va agreujar des de la segona
quinzena de setembre, quan el
bestiar boví intentava abandonar les zones baixes de pastura.
Denuncien que aquesta situació
coincideix amb l'aparició d'animals ferits, així com una vaca
rnorta amb "signes evidents de
la presencia de l'ós" i una altra
de desapareguda.

lmatge de vaques baixant de la muntanya a Lladorre.

1TREMP 1Verns del Pallars Jussa

han creat la plataforma Salvem lo Pallars per evitar el
desenvolupament a la comarca d'un macroprojecte de.700
hectarees de plaques solars,
previst en quatre rnunicipis
de la comarca: Isona i Conca Della; Tremp, Castell de
Mur i Talarn. La plataforma
creu que "aquest megaprojecte xoca frontalment amb
el model de territori sostenible del Jussa".
En el cas d'Isona s'ha projectat col·locar les plaques en
terrenys municipals i per aixo demanen un referendum
per decidir-ho. L'entitat creu
que amb el desplegament
de pares solars "s'hipoteca
el sol durant trenta anys,
menyspreant l'alt valor productiu i de !'agricultura i la
rarnaderia". Derna el consell
d'alcaldes preveu debatre
aquests projectes i la sessió
comptara arnb la presencia
d'Albert Alins, director de la
direcció general de polítiques
de muntanya.

EDUCACIÓ

Castelló estrena
avui amb s.nens
la llar d'infants
al col·legi
1CASTELLÓ DE FARFANYA 1Castelló

de Farfanya estrenara avui la
primera aula de la llar d'infants del municipi, que esta
integrada al coHegi públic
Santa Maria. El consistori
ha invertit 50.000 euros a
adaptar aquest espai a !'escola per a la guardería, i les
obres han comptat amb una
subvenció de 34.000 euros
del pla de dinamització local
de la Diputació. El curs s'estrena amb cinc nens d'1 a 2
anys i segons !'alcalde, Ornar
Nournri, "disposar de guardería és la rnillor eina per
lluitar contra la despoblació
rural", va dir. Així mateix,
va recordar que la llar era
un deis principals projectes
d'aquest mandat. L'alcalde
va agrair a les famílies que
hagin preferit esperar fins a
!'octubre per iniciar el curs,
abans que matricular els seus
fills en un altre centre fora
de Castelló.

