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A partir de diumenge, els nens de fins a 14 anys podran sortir al carrer una hora diària entre les 9.00 i les 21.00, 
amb un adult i a un quilòmetre de casa. Podran portar patinet i altres joguets, però no anar al parc. El Govern 
central només recomana que utilitzin mascareta si van a llocs on no es pot respectar la distància interpersonal.

coronavirus menorS

Tres nens per adult
z El Govern central estableix que 
un adult, que pot ser un germà 
major d’edat, podrà sortir amb 
fins a tres nens que convisquin 
amb ell. Serà el responsable que 
compleixin les mesures de distan-
ciament social.

Joguines pròpies
z Els nens podran passejar fins un 
màxim d’un quilòmetre de casa, 
saltar, córrer, fer exercici i portar 
els seus joguets, com patinets o 
pilotes. Però no podran anar al 
parc ni compartir instal·lacions 
que utilitzin altres infants.

Mascareta no obligatòria
z L’Estat no estableix l’ús obliga-
tori de mascaretes per a la canalla 
durant els passejos, encara que la 
recomana si van a llocs en què no 
es pugui mantenir la distància in-
terpersonal de seguretat, com a la 
resta de població.

La Generalitat vol torns
z La consellera de Presidència i 
portaveu, Meritxell Budó, consi-
dera que les sortides haurien de 
ser “graduals per evitar al màxim 
els contactes” amb altres menors 
o amb persones que es desplacen 
per anar o tornar de la feina.

leS clauS

Els nens podran sortir una hora al dia 
sense mascareta, amb joguets i un adult
Els de fins a 14 anys, des de diumenge, entre 9.00 i 21.00 però sense anar als parcs
agèncieS/S.e.
❘ LLEiDa ❘ Els nens de fins a 14 anys 
podran sortir una hora diària al 
carrer entre les 9.00 i les 21.00 
a partir de diumenge, acompa-
nyats d’un adult, a un màxim 
d’un quilòmetre de casa i amb 
les seues pròpies joguines, com 
pilotes o patinets. Però no po-
dran anar al parc. Així ho va 
anunciar ahir el vicepresident 
de Drets Socials i Agenda 2030, 
Pablo Iglesias, amb el ministre 
de Sanitat, Salvador Illa, en una 
compareixença en la qual van 
demanar evitar que surtin “a 
les hores punta”. Van concretar 
que un adult, que també podrà 
ser un germà major d’edat, po-
drà sortir amb fins a tres nens 
que hi convisquin i haurà de ser 
responsable de les mesures de 
distanciament social. Iglesias 
va afegir que els nens podran 
“saltar, córrer i fer exercici” i 
va apuntar que utilitzar zones 
comunes d’urbanitzacions de-
pendrà del que decideixin les 
comunitats de veïns, però va 
subratllar que no podran com-
partir joguets, ni jugar en ins-
tal·lacions que utilitzin altres 
infants.

Respecte a les mascaretes, 
el vicepresident va indicar que 
no són obligatòries per a la ca-
nalla, però sí recomanables si 
van a un lloc amb molta gent 
on no es pugui mantenir la dis-
tància, com passa amb la resta 
de la població. Així mateix, va 
considerar que no es tracta de 
vigilar el compliment d’aquestes 
mesures, sinó que la gent apliqui 
el sentit comú, i va destacar el 
comportament exemplar dels 
ciutadans amb el confinament. 
Illa va puntualitzar que els me-
nors de més de catorze anys ja 
poden sortir al carrer en les ma-
teixes condicions que ho fan els 
adults, sempre que els pares ho 
creguin oportú, és a dir, a com-
prar menjar o a la farmàcia.

Per la seua banda, la Genera-
litat va reclamar que es mantin-
gui la seua proposta d’establir 
franges horàries a la sortida dels 
petits per reduir els contactes 
i la concentració de persones, 
malgrat admetre que la compe-
tència és de l’Estat. Per a ERC, 
tres nens amb un sol adult és 
excessiu. Els ajuntaments tam-
bé establiran les seues pròpies 
directrius. Així, el de Tremp 
ha difós a través del compte de 
Twitter un pla que marca les zo-
nes per on recomana passejar 
i recorda que no està permès 
quedar en grup.

l’ibai, l’ander i la nahia, al balcó del seu habitatge.

el Joel, l’adrià i l’eloi, jugant ahir a l’exterior de la masia on viuen.

faMíLia nauSía-PaScuaL

faMíLia DE torrES-Sainz DE La Mata

en primera perSona

Nausía-Pascual
LLEiDa

De Torres-Sainz de la Mata
ELS aLaMúS

«Només una 
hora al carrer ens 
quedarà curta»

«Al viure aïllats  
ja poden sortir  
a jugar a fora»

n “Els nens, la Nahia de deu 
anys, l’Ander de vuit i l’Ibai 
de quatre, porten el confi-
nament bastant bé, ells no 
demanen sortir al carrer, 
però a estones noto que ne-
cessiten sortir perquè la si-
tuació és molt intensa. Hem 
fet una llista del que volen 
fer quan puguin sortir. Sor-
tirem a córrer, en patinet i 
amb bicicleta, i una altra cosa 
que farem serà cridar. Agafa-
rem un plànol amb un com-
pàs i mirarem fins on podrem 
anar. Encara que una hora 
ens quedarà curta.”

n “Vivim aïllats en una ma-
sia que es diu Pla de Vencilló 
i el poble més proper està a 
cinc quilòmetres, així que els 
nens, l’Eloi d’onze anys, el 
Joel de deu i l’Adrià de cinc, 
poden sortir a jugar a fora 
de casa i anar en bici pels ca-
mins. Mai ens creuem ningú, 
així que aquesta mesura no 
ens afectarà. A priori, viure 
aïllats sembla que és un in-
convenient, però ara mateix 
és un luxe. Som uns privi-
legiats. Tenim coneguts que 
viuen en un pis que no té ni 
balcó”.
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comarques
www.segre.com/comarques

Detingut un veí de Montanui per 
traficar amb marihuana a Aran.

p. 20
L’Esclat-Bonpreu de Cervera, obligat 
a ampliar el pàrquing.

p. 21

Cartell sobre la ruta amb bicicleta.

AjuntAMEnt DE LA poBLA

e.farnell
❘ LLEiDA ❘ El Govern de la Genera-
litat ha impulsat la segona fase 
del corredor de bicicleta entre 
Lleida i la Pobla de Segur, cone-
gut com la Ruta dels Llacs, que 
s’inclou a la xarxa catalana de 
rutes cicloturístiques de llarg 
recorregut, i que tindrà 125 qui-
lòmetres de llarg i transcorrerà 
per les comarques del Segrià, la 
Noguera i el Pallars Jussà para-
l·lel a la línia de tren de Lleida a 
la Pobla de Segur.

La primera fase d’aquest cor-
redor ja està senyalitzada i en 
servei des de la primavera de 
l’any passat, i transcorre entre 
Lleida i Balaguer, i en un altre 
tram entre Salàs de Pallars i la 
Pobla de Segur. 

L’empresa pública Infraes-
tructures.cat va treure a lici-
tació el 13 de març passat la 
redacció del projecte de la sego-
na fase del corredor, just abans 
de l’estat d’alarma, i contempla 
el tram de Balaguer a Sant Llo-
renç de Montgai i de Cellers a 
Salàs de Pallars, amb una in-
versió d’1,3 milions d’euros. El 
projecte preveu l’execució d’una 
nova via ciclista entre Balaguer 

El Govern impulsa un corredor per a 
bicicletes entre Balaguer i la Pobla
Preveu una inversió d’1,3 milions d’euros i transcorrerà paral·lel a la línia de tren 
entre el Segrià i el Pallars || Tindrà 98 quilòmetres, dels quals 27 es faran amb tren

turisme comunicacions

i Gerb, i actuacions de millora 
de la permeabilitat a la carretera 
C-13 paral·lel al marge dret del 
riu Noguera Pallaresa entre els 
embassaments de Sant Antoni 
i Terradets. Es tracta de fer pas-
ses a diferents nivells i de l’am-
pliació de les voreres en alguns 
viaductes que permetin el pas 
de les bicis.

Una vegada completada total-
ment, la ruta tindrà 125 quilò-
metres, dels quals 98 es podran 
fer en bici i els 27 restants, en-
tre Sant Llorenç de Montgai i 
Cellers, s’hauran de combinar 
amb el tren, perquè hi ha pen-
dents molt pronunciats que no 
serien assequibles per a tots els 
públics.

Promoure la 
bicicleta com a 
element turístic  
i esportiu
■ La Generalitat va apro-
var el 2019 l’estratègia 
catalana de la bicicleta 
2025, que té com a pilar 
impulsar la bicicleta com a 
element turístic, de lleure 
i esportiu de manera segu-
ra, i promoure el desen-
volupament d’una xarxa 
catalana de rutes ciclotu-
rístiques de llarg recorre-
gut, entre les quals desta-
ca la Ruta dels Llacs, entre 
Lleida i la Pobla de Segur. 
El Govern també ha im-
pulsat la ruta que unirà 
Lleida ciutat amb Girona 
i ja està a punt el tram que 
uneix la capital del Segrià 
amb Cervera. En aquest 
cas, només ha estat neces-
sari executar obra en dos 
punts del traçat (Alcoletge 
i Cervera) i s’inclou a la 
via Intercatalunya.

Els Rurals desvinculen del 
vessament General d’Olis, 
denunciada per Ipcena

medi ambient residus

redaCCió
❘ LLEiDA ❘ Els Agents Rurals han 
desvinculat l’empresa Gene-
ral d’Olis i Derivats d’un abo-
cament de residus líquids a les 
Borges Blanques que li va atri-
buir l’entitat ecologista Ipcena a 
començaments d’aquest mateix 
mes (vegeu SEGRE del 5 d’abril 
passat). 

La investigació d’aquest cos 
de la Generalitat va establir que 
el líquid trobat en un camp i en 
un camí pròxim de la capital de 
les Garrigues no procedia del 
complex d’aquesta firma, de-
dicat a tractar subproductes de 
la indústria oleícola, sinó que 
es tractava d’adob agrícola. Ara 
els Agents Rurals proven de de-
terminar si aquest material es 
va abocar de forma irregular 
al sòl. Així consta en un infor-

me elaborat pels Agents Rurals 
a petició de la firma, pocs dies 
després de la denúncia públi-
ca de l’associació ecologista. 
El text, elaborat des de l’àrea 
bàsica del cos a les Garrigues, 
conclou que el succés divulgat 

per Ipcena “no va ser un abo-
cament al medi natural” i que 
“en tot cas, s’està investigant 
si es va tractar d’una aplicació 
correcta o no d’adob a la finca” 
a les Garrigues.

adob
La investigació va establir 
que el material denunciat 
no va sortir de la fàbrica, 
sinó que era adob

L’‘antiboira’ de la 
Seu, ja en vigor

aeroports

❘ LA sEu ❘ La Generalitat va cor-
roborar que l’autorització del 
sistema GPS per a aterratges 
amb boira a l’aeroport de la 
Seu va entrar ahir en vigor 
(com va avançar SEGRE di-
mecres) i que el seu ús està 
pendent que els controladors 
rebin formació.

La UE investiga el 
reciclatge a Espanya

residus

❘ LLEiDA ❘ La UE ha iniciat un 
procediment d’ofici per de-
terminar si Espanya com-
pleix la normativa comuni-
tària sobre el tractament de 
residus abans de dipositar-los 
en abocadors, arran d’una 
denúncia ecologista.

Reserves per a cases 
rurals a l’agost

turisme

❘ LLEiDA ❘ El portal a internet 
de reserves de turisme rural 
Clubrural ha constatat un 
augment de reserves per a 
aquests establiments l’última 
setmana d’agost, a l’espera 
de saber quan s’aixecarà el 
confinament.

Es convoca als Srs. accionistes 
de Prats de Cerdanya, SA a la 
Junta General Ordinària que se 
celebrarà en el domicili social a 
Prats i Sansor el 29 de maig a las 
19 hores en primera convoca-
tòria i en segona convocatòria el  
dia 30 de maig en el mateix lloc i 
hora amb el següent ordre del 
dia:
PRIMER.- Aprovació dels comp-
tes,  Memòria i Repartiment de 
Beneficis de Prats de Cerdanya, 
SA de l’exercici de 2019. 
SEGON.- Proposta de nomena-
ment dels nous consellers, Dª 
Clara Martínez Guarro, Dª Silvia 
Martínez Guarro i Nuverot SL 
representat per D. Manuel Sarrias 
Fábregas en substitució, les dues 
primeres de Dª Elisabeth Martínez 
Guarro i Dª María Martínez 
Guarro prèviament dimitides; i 
Nuverot, SL en substitució de D. 
Joaquim Folch Rusiñol i D. Albert  
Hernández Rovira prèviament 
dimitits. 
Prats de Cerdanya, SA 
El President D. Mateu Martínez 
Guarro

CONVOCATÒRIA 
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
DE PRATS DE CERDANYA SA
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