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La Paeria planteó a Carrefour ir 
a la Estación en lugar de la LL -11 
~ El exalcalde FèliX Larrosa lo 
propuso a la cadena, que dij o 
que estudiaría es te proyecto 

~ El consistorio les presentó 
la propuesta para el area y les 
explicó que saldría a concurso 

Iniciativa privada para instalar. 
un centro comercial de 55.000 

. metros cuadrados en la zona 
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FOTO: T. Alcantara I Las tareas para retirar el material se prolongaran dos o tres días. En la imagen, Utxesa 

Siguen los trabajos por el 
vertido en el Canal de-Seròs 

La Agència Catalana de l'Aigua esta in
vestigando posibles responsabilidades 
para abrir vías ad.ministrativas, o in
cluso penales. COMARQUES I PAG.13 

FOTO: J.H. I El vuelco provocó la muerte de algunos anima les 

Aparatoso accidente de un 
camión cargado de terneros 
en la Granadella coMARQUES 1 PAG.l7 

Fai Ieee en Vila-sana al volcar 
con la carretilla que conducía 

[!]~[!] 

• 
... 

[!] ~.. . 

COMARQUES I PAG. 17 

DEMANA CITA PRÈVIA 
I GAUDEIX DEL TEU 
XEC PROMOCIONAU ~ 
CI Germanetes 2 ~ 
25002Ueida 

~ . 
m f 

973 2811 11 l 
www.ilerdent.com 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



4 TEMA DEL DIA MARTES 6 DE JULl O DE 2021 La 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Argimon diu que la situació 
que es viu actualment als 
CAP es "complicadíssima" 
El conseller de Salut, Josep Ma
ria Argimon, va reconèixer ahir 
dilluns que la situació als centres 
d'atenció primària és "complica
díssima" per l'alta afluència de 
persones joves que, tot presen
tar símptomes lleus o molt lleus 
del Covid-19, s'han de tractar 
igual que la resta. Una situació, 
va afegir, que està tensionant 

un sistema que, d'altre banda, 
està portant tot el pes de la' va
cunació. Davant això, Argimon 
va anunciar que hi hauran canvis 
en els protocols d'atenció clíni
ca als ambulatoris i va reclamar 
un "esforç" a la ciutadania per 
seguir les normes de protecció 
i prevenció perquè es percep 
"una baixa sensació de risc". 

FOTO: Marta Uuvich (ACN) I Entrada de l'Acadèmia de Suboficials 

Detectat un brot de Covid_ 
amb 37 casos i 120 aïllats a 
l'Acadèmia militar de Talarn 
Un brot de Covid-19 detectat a 
l'Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials (AGBS) de Talarn (Pa
llars Jussà) i que afecta 37 per
sones ha obligat a suspendre 
l'acte d'entrega de . despatxos 
que estava previst per dijous. 
El Ministeri de la Presidència va 
explicar en un comunicat que 

L'alt augment de 
positius es nota a 
urgències i en les 
hospitalitzacions 

l'augment explosiu de casos de 
Covid-19 a Barcelona comença 
a notar-se als hospitals, sobre
tot a Urgències, segons indi
quen diversos centres. Alguns 
també comencen a registrar un 
lleuger increment dels pacients 
ingressats, com l'Hospital Va
ll d'Hebron o del Mar. Actual
ment hi ha 544 pacients ingres
sats a Catalunya; en la darrera 
setmana de juny, 476. 

s'han implementat totes les me
sures de control específiques a 
les instal-lacions pallareses en 
coordinació amb les autoritats 
sanitàries. A més, segons fonts 
sindicals, hi hauria 120 perso
nes aïllades com a contactes es
trets dels casos positius, els seus 
companys d'habitació. 

L'ICS avisa que "no 
hi haurà mans per 
a tot; al final tindrà 
conseqüencies" 

l'adjunta a la direcció d'Aten
ció Primària de l'ICS, Ariadna 
Mas, va alertar que l'explosiu 
augment de contagis a Cata
lunya està saturant al personal 
dels centres: "Això al final tin
drà conseqüències, no tindrem 
mans per a tot", va advertir. 
A més, considera que s'ha de 
prioritzar l'administració de 
la segona dosis a les persones 
d'entre 60 i 69 anys. 

El Govern ultima noves 
mesures ''quirúrgiques" i 
"concretes" per a frenar 
la propagació del virus 
La consellera de 
Presidència, Laura Vilagrà, 
va avançar ahir que el 
Govern prepara noves 
restriccions i que seran 
mesures "quirúrgiques" i 
"concretes", de les quals es 
parlarà amb els sectors que 
puguin resultar afectats. 

Barcelona 
AGÈ NCIES 

Vi lagrà va parlar de l'increment 
de la xifra de contagis que expe
rimenta Catalunya en els últims 
dies i va anunciar que el Govern 
està treballant en aquesta possi
bilitat. "Seran mesures 'quirúrgi
ques' i concretes", va dir, encara 
que no va especificar quins seran . 
perquè "serà el Procicat qui les 
anunciarà, si bé les estem parlant 
aquests dies", aclarint que "no 
avançaré res ni especularé fins 
que no estiguin tancades les me
sures que puguem dur a terme". 

Pel que fa a les restriccions ac
tuals, la consellera de Presidèn
cia va explicar que continuaran 
vigents fins al diumenge i que, 
si es produeix algun canvi en 
aquestes, serà anunciat durant 
aquesta setmana. També va con
firmar que el coronavirus s'està 
propagant sobretot entre la po
blació més jove perquè es tracta 
de la menys vacunada fins ara i, 
donat que encara no s'ha vacu-

Les residències 
alerten d'un fort 
creixement entre 
els treballadors 

La directora general de l'Auto
nomia Persona l i la Discapaci
tat, Montserrat Vilella, va ex
plicar ahir que el contagi ertre 
residents és "baix" i només hi 
ha 16 positius en residències. 
Per contra, entre treballadors 
sí que s'observa un augment: 
dels 91 positius que hi ha, el 
85% són de la darrera setmana 
i va dir que cal "afavorir" que 
tinguin la pauta completa. 

FOTO: Anna Berga I Un home fent-se una prova PCR a Mollerussa 

Els contactes estrets amb la 
pauta completa, sense PCR 
Salut ha canviat el protocol d'ac
tuació als CAP i ha decidit que 
als contactes estrets que esti
guin vacunats amb pauta com
pleta no se'ls faci prova PCR ni 
Test d'Antigen. A més, es redui
ran les trucade,s de seguiment, 

nat "té més possibilitats de con
tagiar-se". D'aquesta manera, la 
consellera va reconèixer que en 
el Govern de la Generalitat hi ha 

L'ECOM alerta que 
s'està agreujant la 
vulneració de drets 
dels discapacitats 

La pandèmia ha provocat un 
pas enrere quant a accessibi
litat per a les persones amb 
discapacitat, explica en un in
forma I'ECOM, que apunta que 
la pandèmia ha invisibilitzat en
cara més el col·lectiu i ha posat 
en evidència les mancances. 
ECOM va atendre el 2020 508 
consultes, 121 per vulnera
cions de drets, com el t reball, 
l' habitatge o la protecció social. 

de forma que només se'n faran 
el primer dia de la quarantena. 
S'eliminen, per tant, les del dia 
7 i el dia 10. Sí que es contactarà 
amb tots els casos amb resultat 
positiu, però s'utilitzarà la ver
sió simplificada de l'enquesta. 

"preocupàció" per la situació ac
tual, "perquè són uns nivells de 
contagi molt alts que òbviament 
hem de tallar". 

CCOO critica que el 
Govern no aïlli als 
sanitaris vacunats 
que donin positiu 

El sindicat CCOO denuncia que 
Salut no prevegi aïllar els profes
siona.ls sanita ris vacunats que do
nin positiu de Covid-19 en alguns 
casos i alerta que la modificaCió 
del protocol del 2 de juliol pot fer 
augmentar el risc de contagi en
t re professionals i usuaris. El sin
dicat assenyala que no aïllar els 
professionals en alguns casos res
pon a "assegurar que el sistema 
sanitari no se saturi". 
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FOTO: Aj. Tàrresa/ l'acord estableix que el consistori adquireixi la casa del carrer Major on residia 

Tàrrega disposarà d/una 
casa museu dedicada 
a Manuel de Pedrolo 
L'Ajuntament signa un conveni amb 
la filla de l'escriptor per un edifici 
L'Ajuntament de Tàrrega va formalitzar ahir un conveni amb 
Adelais de Pedrolo, filla de Manuel de Pedrolo (1918·1990), 
en relació a la gestió I difusió del llegat de l'escriptor. 

Tàrrega 
REDACCIÓ 

A més de desenvolupar línies 
estratègiques per divulgar la fi
gura i l'obra de Pedrolo, l'acord 
estableix el marc jurídic perquè 
el consistori targarí adquireixi la 

dasweltauto.es 

casa situada al carrer Major on 
va residir l'autor mitjançant la do
nació que efectuarà la seva filla, 
actual titular de la propietat. En 
aquest sentit, el conveni preveu 
també que l'Ajuntament s'encar
regarà d'arranjar i adequar l'editi-

Automotor y Servicios 
Av. Barcelona, 19 · lleida · T. 973 94 44 44 

ci per transformar-lo en una casa 
museu dedicada al literat. En con
cret, Adelais de Pedrolo farà do
nació al municipi de dos immo
bles corresponents als números S 
i 7 del carrer Major. Del número 
S cedirà la planta baixa, la planta 
primera i les golfes; i del núme
ro 7, la planta primera. la planta 
baixa del número 7 continuarà en 
mans de la Fundació Manuel de 
Pedrolo. l a resta de la propietat 

romandrà per a la propietària en 
règim d'usdefruit. El format de 
casa- museu permetrà impulsar 
la divulgació del llegat "pedrolià" 
a través del relat de la seva vida 
i obra mitjançant el seu espai de 
vida i treball quotidià. l'equipa
ment comptarà a més amb un 
centre d'estudi que custodiarà la 
biblioteca de l'escriptor i fomen
tarà l'estudi acadèmic de la seva 
obra. 

Ahir al migdia es va fer la sig
natura del document per part de 
l'alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú 
i Adelais de Pe-dro lo en presèn
cia també del regidor de Cultu
ra, Carlos Vílchez. l'alcaldessa 
va assenyalar la importància del 
conveni: "Era una necessitat po
der disposar de la casa pairal de 
Pedrolo a Tàrrega com a punta l 
per divulgar la seva figura. _Ens 
posarem a treballar el més ràpid 
possible per fer realitat la casa 
museu en honor a un dels autors 
més prolífics de les lletres catala-
ne s". 

D'altra banda, Adelais de Pe
drolo va mostrar la seva satisfac
ció per l'acord assolit ja que "és 
una porta d'entrada per donar 
continuïtat i reconeixement a 
l'obra del meu pare, fent realitat 
un projecte llargament desitjat". 
Carlos Vílchez va apuntar que "es
tem molt contents de poder fer
nos càrrec de la tasca de divulga
ció d'un inteHectual tan destacat 
del nostre país com Pedrolo". 

la rehabilitació també contri
buirà a dinamitzar el nucli antic. 
En aquest sentit, la casa museu 
s'integrarà dins una ruta "pedra
liana" que se senyalitzarà a la ciu
tat. l'espai actuarà en xarxa amb 
el conjunt d'equipaments cultu
rals de proximitat ubicats a la ma
teixa zona com són el Museu-Tàr
rega Urgell, l'Arxiu Comarcal de 
l'Urgell i la Bibli<!teca Pública Ger
manes Güell. També es preveu 
obrir la infraestructura a la ciuta
dania a través d'accions culturals. 
Així mateix, el conveni estableix 
iniciatives coordinades amb l'Es
pai Pedrolo de Concabella. 

Tremp reforça les 
competències de 
la restauració 
amb dos cursos 
l'Ajuntament de Tremp ha or
ganitzat aquest mes de juny dos 
cursos en el marc del dispositiu 
d'Inserció laboral del Programa 
de Treball als Barris. Una vega
da més, s'ha donat prioritat a la 
formació en el camp de l'hos
taleria i la restauració, tenint 
en compte que es t racta d'un 
sector estratègic i que, especi
alment en temporada alta, té 
capacitat per ocupar un gruix 
important de persones. Amb
dues formacions tenen com a 
objectiu reforçar els serveis i 
millorar les competències. 

Uttn trent~nu de 
veÜtl!l pttrtldpen êD 

un ac:te d'~nergie8 a 
la Poblo de Cérvole8 

La Pobla de Cérvoles va orga
nitzar aquest passat diumenge 
una xerrada per debatre el po
tencial i la viabilitat de crear la 
que seria la primera comunitat 
energètica local de les Garri
gues. A la xerrada hi van assis
tir una trentena de veïns wdel 
municipi. 

La Noguera 
s'adhereix a la 
campanya 'Els cims 
pels drets LGTBI' 
El Consell Comarcal de la No
guera s'ha adherit a la campa-

. nya Els cims pels drets LGBTI, 
promoguda pel Consell Nacio
nal LGTBI de Catalunya i la Di
recció General d'Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya per 
visibilitzar els drets del col· lec
tiu LGBTI. 
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