
Els petits nuclis i set EMD 
de Lleida, al marge dels 
horaris dels municipis 
dels quals depenen
La Paeria ha permès a Sucs i Raimat 
no tenir limitacions per sortir al carrer
Lleida
ACN
Molts municipis lleidatans in-
clouen Entitats Municipals Des-
centralitzades (EMD), nuclis i 
partides i la realitat és que les 
restriccions horàries de moltes 
localitats s’estan complint de ma-
nera desigual tot i pertànyer a un 
mateix municipi. A la demarcació 
de Lleida només 16 dels 231 mu-
nicipis tenen més de 5.000 habi-
tants: 12 a Ponent i 4 a l’Alt Piri-
neu i Aran. Set d’aquests, però, 
estan formats per més d’un nu-
cli. Es tracta de Lleida, Tàrrega i 
Bellpuig (Urgell), a Ponent, i de 
Tremp, la Seu d’Urgell, Puigcer-
dà i Vielha e Mijaran, al Pirineu.  
Per donar resposta a les particu-
laritats d’aquests municipis, des 
del govern espanyol es va donar 
potestat als ajuntaments perquè 
decidissin si volien aplicar la nor-
mativa de les franges horàries en 
el seu conjunt o tenint en compte 
el que van anomenar ‘entitats te-
rritorials menors’.

Així, l’Ajuntament de Lleida ha 
permès les EMD de Sucs i Raimat, 
que formen part del municipi de 
Lleida, regir-se com a entitat te-
rritorial ja que per si soles no su-
peren els 5.000 habitants. Raimat 
compta amb 495 i Sucs amb 604. 

És per això que “no tenia sentit 
que en un nucli petit sense gaire-
bé moviment haguem de complir 
les restriccions d’un municipi més 
gran”, com Lleida, amb 138.956 
habitants, entén Guillem Boneu, 
president de l’EMD de Sucs. Al Ta-
lladell, amb 226 habitants, tam-
poc tenen restriccions horàries 
tot i ser una EMD que pertany al 
municipi de Tàrrega, amb 17.098 
habitants. “Som pocs veïns i és 
difícil trobar-te algú pel carrer”, 
reconeix la presidenta de l’EMD, 
Marta Vilardosa.

A Bellpuig, la decisió de l’Ajun-
tament ha creat certa controvèr-

sia. Bellpuig és un municipi de 
5.133 habitants contant els 138 
de l’EMD de Seana. Sense els ha-
bitants de Seana, Bellpuig té cen-
sats 4.995 habitants i, si tracta 
les entitats territorials com inde-
pendents, pot evitar les franges 
horàries en les dues poblacions. 
El seu alcalde, Jordi Estiarte, ex-
plica que es va prendre la decisió 
tenint en compte que a Bellpuig 
podria haver població no censa-
da i que s’assembla més a una 
població de més de 5.000 habi-
tants. “Allò raonable i prudent és 
mantenir les restriccions horàries 
i vetllar per la salut pública”.

FOTO: ACN / A Tàrrega, l’EMD del Talladell tampoc té restriccions

Balaguer reparteix mascaretes
Balaguer va començar a repartir ahir prop de 20.000 mascaretes 
entre els veïns. La distribució es fa de 9 a 15 hores i en cas 
d’absència es poden anar a buscar a la Paeria. /FOTO: Aj. Balaguer

Accions solidàries de bonÀrea
bonÀrea Agrupa i CaixaGuissona han destinat 40.000 euros per 
a la investigació de la Covid-19 i han entregat aliments als més 
vulnerables per mitigar l’impacte de la crisi. /FOTO:  bonÀrea

Bossòst rep guants i mascaretes
L’empresa local Luxam Energía va lliurar ahir nou material sanitari 
a Bossòst, valorat en 10.000 euros, amb guants, mascaretes i gels 
desinfectants per repartir entre els veïns.  /FOTO: Aj. Bossòst

El municipi de Tremp té uns 
5.800 habitants, 303 quilòme-
tres quadrats i 28 pobles, un 
d’ells l’EMD de Vilamitjana (207 
habitants). Maria Pilar Cases, al-
caldessa de Tremp, explica que 
a la capital del Pallars Jussà, 
amb 5.232 persones, es re-
geixen per les franges horàries. 
Mentrestant, a la resta de po-
bles del municipi no en tenen i 

segueixen la normativa de po-
bles amb menys de 5.000 habi-
tants. 

Per l’alcaldessa de Tremp no 
té sentit que pobles amb mit-
ja dotzena de veïns com Gurp, 
Sapeira o Eroles, s’hagin de re-
gir per les normes de pobles 
amb realitats totalment dife-
rents com les de Tremp. A la 
Val d’Aran, el municipi de Vielha 

e Mijaran té 5.559 habitants, 
però cap dels 13 pobles que el 
conformen superen la xifra dels 
5.000. Per aquesta raó l’Ajunta-
ment va decidir no aplicar les 
franges horàries i permetre l’ac-
tivitat física entre les 6:00 i les 
23:00 hores a tot el municipi. 
En el cas de la Seu d’Urgell, amb 
12.000 habitants, tot el munici-
pi compleix les restriccions.

“No té sentit que pobles amb dotze veïns 
tinguin les mateixes restriccions que Tremp”

L’Ajuntament de Lleida demana 
a la ciutadania que segueixi prio-
ritzant l’ús dels canals a distàn-
cia per dur a terme les gestions 
per tal de minimitzar així els ris-
cos sanitaris durant la pandèmia 
per la Covid-19. Així, el consisto-
ri ofereix l’opció de fer nombro-
sos tràmits a través de la seva 
seu electrònica i també permet 
fer sol·licituds genèriques en lí-

nia i consultes per correu elec-
trònic o telèfon a les oficines 
d’atenció ciutadana. La Paeria 
treballa en la reobertura de les 
seves oficines d’atenció al pú-
blic, amb les mesures sanitàries 
corresponents, tot i que inicial-
ment només funcionaran amb 
cita prèvia per aquells casos en 
els quals sigui imprescindible 
l’atenció presencial.

La Paeria insta els ciutadans 
a fer les gestions a distància 
mentre duri l’estat d’alarma
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