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SALUT EQUIPAMENTS 

Salut retira mOduls amb que 
va ampliar els ambulatoris 
Al Pirineu comenc;a per Tremp i només deixara el de la Pobla 11 

A In¿._ls d'aquest mes també en suprimira alguns al pla 

M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 El departament de Sa
Iut va coment;ar ah ir a retirar 
els moduls de suport deis Cen
tres d'Atenció Primaria (CAP) 
de la regió sanitaria de l'Alt Pi
rineu i Aran, comen~ant amb 
el de Tremp. Fonts de Salut van 
afirmar que es retiraran tots 
excepte el que hi ha a la Pobla 
de Segur. 

Pel que fa a la regió sanitaria 
de Lleida, les mateixes fonts 
van explicar que a final de mes 
se'n comenr;aran a retirar al· 
guns, pero d'altres de moment 
no, tot i que no van concretar 
quins. Bona part estan ubicats 
a la via pública, com el de ram
bla Ferran, que ocupa part del 
carrer del Nord, i s'esta estudi
ant cada cas concret. Aquests 
espais es van posar en marxa 
fa més d'un any pera l'activitat 
associada a l'atenció a la Co
vid, malgrat que a posteriori 
se'ls ha donat altres usos. 

Respecte al balanr; del co
ronavirus que sol publicar els 

Per a noies i nois nasarts 
entre els anys 2009 1 2018 

't 
(hora d'acolllda, de 8.30 a 9.00 h i de 
13.00 a 13.30 h, inclosa en el preu). 
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• Activitats complementaries: 
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MÉS INFORMACIÓ A: 
www.cbflleida cat 

Operaris van retirar ah ir el modul del CAP de Tremp. 
. 

dimarts Salut, ahir no ho va 
fer, pero aquest diari ha pogut 
saber que segueixen dos per
sones a l'UCI a Ponent i una 
vintena de persones a planta a 
!'hospital Arnau de Vilanova. 

A l'Estat espanyol el mi· 
nisteri de Sanitat va registrar 
117 morts i 33.293 contagis 

TORN 1, del 27 de juny a 1'1 de juliol 

TORN 2, del 4 al 8 de juliol 

TORN 3, del 11 al 15 de juliol 

TORN 4, del 18 al 22 de juliol 

TORN 5, del 25 al 29 de juliol 

TORN 6, del 29 d'agost al 2 de setembre 
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des de divendres. El número 
d'ingressats a !'hospital va aug
ments fins a les 6.761 persones 
(+280), mentre que a l'UCI h1 
havia 322 ingressats (-3). La 
incidencia acumulada en cator
ze dies en majors de seixanta 
anys va descendir de 663 a 586 
punts (-77). 

-Ajuntament de Térmens 

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL 

Acord de la Junta de Govem local pel 
qual s'aprova inicialment un Pla 

Especial Autónom 

Havent·se aprovat inicialment el Pla 
Especial Autonom per a la instaHació 
d'una planta de valorització i tractament 
de residus orgimics per a la seva 
transformació a compost. Al polígon 8· 
parceHa 221 de Térmens (Exp. 23/2021 ), 
de conformitat amb l'article 85.4 del text 
refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se 
sotmet als tramits d'informació pública i 
de consultes pel termini de quaran
ta·cinc (45) dies, a comptar des de la 
data de l'úttima publicació obligatoria en 
el Butlletí Oficial de la Provincia i en el 
Diari Segre. 
Duran! aquest termini podra ser 
examina! per qualsevol interessat en les 
dependimcies municipals perqué es 
formulin les aHegacions que s'estimin 
pertinents. Així mateix, estara a disposi
ció deis interessats a la seu electrónica 
de I'Ajuntament. 
Queden suspeses les aprovacions, 
autoritzacions i llicencies urbanístiques 
en aquelles arees les noves determina
cions de les quals suposin modificació 
del regim urbanístic vigent. 
Térmens, a la data de la signatura 
L'alcaldessa 

End1recte a 
lleidatv.cat i segre.com 

HORTA SUCCESSOS 
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Una vintena de furts 
en partides de I'Horta 
en dos setmanes 
M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 El president de la co
missió de l'Horta de la Fe
deració de Ve!ns, Francesc 
Montardit, va alertar ahir 
que en les últimes dos set
manes "s'han registrat una 
vintena de furts en cases de 
l'Horta, concretament als 
voltants de la partida Camí 
de la Mariola, Boixadors i al 
Camí de l'Albi". 

"Portavem un temps tran
quils, pero no sé que ha pas· 
sat en aquests últims dies", 
va lamentar, i va afegir que 
"cal tenir en compte que no 
tothom denuncia els robato
ris, perla qual cosa és possi
ble que siguin més". Montar
dit va explicar que "ara, els 
ve!ns ens sentim vigilats, ja 
que els lladres entren quan 
no hi ha ningú a casa i segur 
que controlen quan entra i 
surt la gent". Va dir que ba
sicament agafen objectes de 
valor, coro joies i diners. Va 
explicar que de forma perió
dica es reuneixen amb agents 

EQUIPAMENTS 

Alguns deis columbaris. 

Benedicció 
deis nous 
columbaris 
de Sant Pere 
1 LLEIDA 1 El bis be de Llei
da, Salvador Giménez 
Valls, beneira dema els 
nous columbaris constru
i:ts a la parroquia de Sant 
Pere Apóstol, a la plat;a 
Sant Francesc. Tindran 
una capacitat per a més de 
1.650 urnes, amb modali
tats per a una, dos o quatre 
urnes, a part d'un espai co
mú que custodiar~ les cen
dres dels difunts sense una 
urna individual. 

Es tractara del columbari 
més gran de Catalunya i el 
seu objectiu és facilitar el 
record de les famílies als 
éssers estimats que han fi
nat, grades a la seua centri
ca ubicació. A més, es recu
pera la tradició eclesiastica 
d'acollir les cendres dels di
funts en un lloc sagrat per 
als feligresas. 

de la Urbana, a qui expliquen 
els fets, pero també els insten 
a augmentar la vigilancia. 

La setmana passada, la 
Paeria va informar que un 
dron de videovigilancia de 
la Guardia Urbana patrullara 
les partides de l'Horta en els 
propers mesos. Sera un dels 
aparells que formaran part 

SEGURETAT 

La Paeria té previst 
substituir les cameres de 
vigilancia de I'Horta per 
altres de més precisió 

de la futura unitat de drons 
de la Urbana. En paraHel, 
la Paeria també té previst 
substituir les dinou cameres 
amb lectors de matrícules a 
l'Horta -instal-lades per mi
llorar la seguretat davant 
deis robatoris i l'incivisme
per al tres que disposin d'una 
millor precisió. 

Volen més educadors 
en col·legis i instituts 
1 LLEIDA 1 Diputats d'En Comú 
Podem al Parlament han 
demanat més educadors so
cials als coHegis i instituts 
el curs vinent. Van detallar 
que hi ha 75 educadors a 
Lleida la continuitat deis 
quals no esta assegurada. 

El PP demana aduadó 
policial contra okupes 
1 LLEIDA 1 El portaveu local 
del.PP, Xavi Palau, va sol
licitar ahir que la Paeria i 
la Guardia Urbana "actu
m per protegir els ve1ns del 
número 22 del carrer Pere 
de Cavassequia", a Pardi
nyes, ja que un deis seus 
pisos ha estat okupat "per 
persones que intimiden els 
ve!ns i s'han connectat il
legalment a la llum amb el 
perill que aixo suposa". 

Reunió sobre el pla 
pera les Josefines 
1 LLEIDA 1 Els regidors Mari
ama Sall, Marta Gispert i 
Josep Ramon Castro es van 
reunir ahir ambles enti
tats vei'nals d'Escorxador i 
d'Instituts-Sant Ignasi per 
informar-los sobre l'antic 
conventdelesJosefines 
que espera ser rehabilitat 
amb fons Next Generation 
per destinar-lo a persones 
sense sostre. 

rcolomina
Resaltado
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COMAD jQUES Empreses del Pirineu no demanen Es doblen les denúncies per 
~ ajuts de la UE i els insten a fer-ho. distraccions al volanta Ponent. 

' www.segre.com/comarques 1 P·14 1 P-15 
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SERVEIS BASICS 

La Mancomunitat de les Garrigues: cinc dies 
sense aigua potable ni data per recuperar-la 
Són 25 municipis que ja van registrar talls durant 6 dies al maig per excés de pesticides 
11 Noves analisis al an a d U ){esa i epartiment d'aigua embotellada a velns de l'Espluga Calba 

L'ajuntament de I'Espluga Calba reparteix aigua embotellada entre els velns des de divendres. El president de la Mancomunitat, Francesc Esquerda, a Utxesa. 

M. MOLINA 1 A. GONZALEZ 
1 LLEIDA 1 Els 25 pobles de laMan
comunítat d'Aigües de les Gar
rigues i el Segria fa cinc dies 
que estan sense aigua potable i 
no podran tenir-ne fins que les 
analisis encarregades per l'or
ganisme constatin que el nivell 
de pesticides és baix. Se sumen 
als sis dies de primers de maig 
en els quals tampoc no van po
der tenir aigua perles mateixes 
causes, la qual cosa va obligar, 
igual com ara, a intensificar el 
tractament amb carboni actiu. 

Tecnics de !'Agencia Catalana 
de l'Aigua (ACA) van prendre 
ahir mostres per quantificar els 
nivells de plaguicides al panta 
d'Utxesa, d'on capten l'aigua. 
D'altra banda, alguns ajunta
ments reparteixen aigua em
botellad~ com ja ho van fer fa 
un mes. Es el cas de l'Espluga 
Calba, que ha comprat al voltant 
de 600 garrafes de cinc litres des 
de divendres passat (dia en que 
es va decretar el veto a beure i 
cuinar amb aigua de la xarxa) i 
la reparteix gratis (una garrafa 

INSTITUCIONS EFEMERIDES 

Les diputacions celebren 
-2 segles de la seua creació 
1 LLEIDAI Les diputacions catala
nes commemoraran durant el 
día d'avui els 200 anys d'histo
ria d'aquestes institucions en un 
acte que se celebrara a Barce
lona. Comptara amb la partid
pació deis presidents de les cor
poracions provincials de Lleida, 
Joan Talarn; Barcelona, Núria 
Marín; Tarragona, Noemi Llau
radó; i Girona, Miquel Noguer. 
La consellera de Presidencia, 
Laura Vilagra, presidira l'acte. 
Durant la celebració els quatre 

presidents firmaran el manifest 
Les diputacions catalanes, al 
servei dels municipis i dels seus 
ciutadans i ciutadanes, en el 
qual recorden que des de les 
eleccions municipals de l'any 
1979 aquestes administracions 
han desenvolupat i consolidat 
un model de govern local ínter
medí a favor deis municipis. A 
l'acte també assistiran expresi
dents d'aquestes corporacions, 
diputats, presidents de consells 
i alcaldes. 

per família i dia) a la botiga del 
poble. Per la seua part, la Gra
nadella va tornar a distribuir 
ahir aigua a la residencia per a 
la tercera edat i en habitatges 
de persones d'avan~ada edat. 
Bovera també la va distribuir. 

Així mateix, vems de diver
ses localitats afectades d'amb
dós comarques van expressar 
el seu malestar per la despesa 
extra que suposa comprar aigua 
embotellada tots els dies, i per 
la inseguretat que representa 
no saber quan es tornara a pro-

duir un episodi similar. Muni
cipis com la Floresta, Vinaixa, 
la Pobla de Cérvoles i els Ome
llons, entre d'altres, recorren a 
captacions propies com pous i 
brolladors, per donar aigua de 
boca. L'ajuntament de Vinaixa 
va fer públic ahir un comunicat 
en el qual demanava "un con
sum racional de l'aigua" perque 
no es consumeixi i va prohibir 
utilitzar-la per omplir piscines o 
regar jardins. L'Albagés també 
preveu utilitzar els seus propis 
recursos (vegeu les claus). 

INVESTIGACIÓ AGRICULTURA 

LESCLAUS 

Alternatives 
1 S'estan estudiant alternatives 
per poder garantir els serveis 
com camions cisterna per om
plir diposits. 

L'Aibagés 
1 Espera el permís de Salut per 
poder proveir el poble des d'un 
pou del terme, almenys fins a la 
tardor. 

Un estudi de la Udl constata risc 
d'abandó de terres al Pirineu 
1 LLEIDA 1 Un estudi liderat per 
la Universitat de Lleida i la 
Universitat de Saragossa aler
ta del risc d'abandó de terres 
agrícoles i pastures al Pirineu a 
causa de l'expansió d'arees tu
rístiques, esports de m untan ya 
com per exemple l'esquí i les 
segones residencies. El model 
geoespacial revela que el risc 
més gran es concentra a l'ex
trem oriental de la serralada, 
ésa dir, en comarques de Gi
rona com la Cerdanya (entre 

Girona i Lleida), el Ripolles, 
la Garrotxa, la Selva, Osona 
i el nord del Bergueda, pero 
també, amb taxes més baixes, 
des del Pallars Jussa fins a les 
comarques aragoneses com la 
Ribagorza . Només Navarra 
quedaría fora del maxim perill. 
Aquest estudi incideix en la ne
cessitat d'abordar polítiques 
efectives per prevenir i revertir 
el procés i tots els impactes que 
s'hi associen. En aquest sentit, 
aposta per la recuperació de 

practiques agrícoles tradicio
nals o de poder reinventar-les 
a partir de la introducció de 
noves iniciatives bioeconomi
ques i la seua integració amb 
les activitats recreatives i no
ves modalitats turístiques per 
evitar la degradació ecológica 
i cultural. 

També els investigadors 
han constatat com les especi
es forestals tornen a cobrir els 
camps de cultius ábandonats 
en els últims cinc anys. 
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Els primers molins en nou anys prenen forma • Els primers 
molins de vent en nou anys a Lleida comencen a prendre 
forma entre Llardecans i la Granadella. Formen part del 
pare eohc de Solans, autoritzat anys enrere i l'únic amb 
permisos ara per ara. 

Especial amb tota la informació sobre la 33a edició 

de la Trabada Empresarial al Pirineu que se 

celebrara el 9 i 1 O de juny a La Seu d'Urgell. Aquest 

any dedicada a la innovació i la sostenibilitat com 

apalanques peral creixement empresarial. 

DIJOUS 
9 DE JUNY 
GRATIS 

L 

COMARQUES 1 13 1 

FAUNA SUPERPOBLACIÓ 

Un senglar recorre els 
carrers del centre de Tremp 
Sorpren els ve!ns a l'entrar a la carrera a la pla<;a Capdevila 
11 Va ocor rer de nit · Rurals ho atribue ·~en a la superpoblació 

1 TREMP 1 Joves de Tremp van 
ser testimonis dilluns a la nit 
de la carrera d'un senglar pels 
carrers de la localitat. L'exem
plar va arribar sol al centre de 
Tremp i va ser gravat en vídeo 
recorrent la pla<;a Capdevila, 
en plena travessia de la C-13. 
L'alcaldessa, Pilar Cases, va 
explicar que la Policia muni
cipal es va posar en contacte 
amb els Agents Rurals, mal
grat que l'exemplar va mar
xar tal com havia arribat. Els 
Rurals van admetre que !'en
trada de senglars al nucli urba 
no és habitual ni en municipis 
del Pirineu i ho van atribuir 
a la superpoblació. Van asse
nyalar que en ocasions poden 
aproximar-se a punts de nuclis 
habitats on es dipositen residus 
i van recomanar evitar que pu
guin trobar menjar disponible 
en aquestes zones. Ciutats com 
Lleida o Barcelona han regis
trat també la incursió d'alguns 
exemplars. Al marge d'inci
dents com la mossegada d'un 

-- - --- -

L'exemplar va ser detectat de nit a la travessia de la C-13. 

exemplar de senglar a una 
banyista a Alacant, la super
població d'aquests animals 
provoca molts accidents i pot 
ser un risc per a la salut, ja 
que poden transmetre la pes
ta porcina. 

La noticia, 
enimatges l!li~ 
SEGRE ~:;'s ~ . 
Vegeu el video al fiJ ~ ~ 
mobil amb el codi. l!:J ~ 

segre.com o o El 
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