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Todos los temporeros de Ponent 
que se contagien irán al Rambla

✓ El coste de 
la habilitación 
del hotel será 
a cargo de la 
Diputación 

✓ La Paeria 
acondicionará 
un pabellón 
de la Fira para 
150 personas

✓ Salut rectifica 
y rebaja el total 
de muertes de 
la demarcación 
de 240 a 227

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-13FOTO: Tony Alcántara / Salut hizo ayer pruebas de coronavirus en una carpa en la Plaça del Dipòsit a los temporeros que duermen en la calle

Las escuelas e institutos comen-
zaron ayer la preinscripción pre-
sencial con grandes medidas de 
higiene y de protección. Por otra 
parte, la Pobla de Segur tendrá 
el próximo curso un nuevo cen-
tro específico de Formación Pro-
fesional, el Institut d’Esports de 
Muntanya del Pallars, que se se-
gregarà del Institut de la Pobla.

Gran precaución 
en el inicio de las 
preinscripciones 
presenciales

FOTO: Tony Alcántara / Los trámites, con mascarilla y guantes

La Paeria activa el proyecto de 
800 hectáreas en el polígono de 
Torreblanca-Quatre Pilans | PÁG.  17

El Govern avala la modernización 
del Canal d’Urgell y pide el estudio 
de impacto ambiental | PÁG. 18

SÍLVIA FERNÀNDEZ SERÁ LA PRIMERA 
ALCALDESA DE AGRAMUNT. En sustitución 
de Bernat Solé, después de ser nombrado 
Conseller de Acció Exterior del Govern | PÁG.21L
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Lliuren 8.000 quilos de llenties

Campanya de llet a Tàrrega

Mercadona va entregar ahir 8.000 quilos de llenties al banc dels 
aliments de Lleida. Aquesta donació se suma a les entregues que 
fa als menjadors socials. /FOTO: Mercadona

Tàrrega va tancar ahir la campanya per recollir donacions de llet 
destinades al Magatzem d’Aliments Solidaris del municipi amb 
un total de 2.770 litres de llet. /FOTO: Ajuntament de Tàrrega

El govern del Conselh Generau d’Aran va publicar ahir, 18 de maig, 
l’edicte amb el qual es dóna inici a la temporada de pesca 2020 a la 
Val d’Aran, que s’ha vist endarrerida per l’emergència sanitària i l’Es-
tat d’Alarma decretat al país. Tot i això, el conseller de Territori, Pai-
satge i Gestió ambiental, Francés Bruna, va fer incís en la necessitat 
de respectar les mesures de prevenció. 

Tret de sortida a la temporada 
de pesca d’enguany a l’Aran 

La biblioteca de 
Solsona reobre les 
portes dijous sense 
accés a l’interior de 
les instal·lacions

Més pedagogia que 
actes de sanció per 
part de la Urbana 
de Lleida en 
l’estrena de la fase 1

La biblioteca Carles Morató de 
Solsona comença a reprendre 
els serveis dijous. D’entrada, 
tal com s’estableix per al con-
junt de biblioteques catalanes, 
l’equipament només pot oferir 
els serveis de préstec i retorn 
de documents, mitjançant el 
sistema de cita prèvia, i el d’in-
formació bibliogràfica per telè-
fon i altres mitjans telemàtics. 
Per contra, els usuaris no po-
den accedir a les instal·lacions –
seran atesos des de la porta– ni 
fer ús del servei de préstec in-
terbibliotecari. Els documents 
que es retornin es deixaran 14 
dies en quarantena.

La Guàrdia Urbana de Lleida 
fa aixecar únicament una ac-
ta durant la jornada de dilluns 
per saltar-se el confinament. Es 
tracta d’un conductor que va 
ser interceptat de matinada a 
l’avinguda de Prat de la Riba. El 
jove, de 28 anys, va donar po-
sitiu a la prova d’alcoholèmia. 
En aquest sentit, fonts de la 
Guàrdia Urbana de Lleida van 
apuntar que la seva tasca di-
lluns, primer dia de la fase 1, va 
ser més pedagògica que no pas 
sancionadora, informant la ciu-
tadania sobre el distanciament 
obligatori en terrasses i a l’es-
pai públic.

L’Ajuntament de Mollerussa re-
prèn a partir d’aquest dimecres 
el servei presencial a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania, que ja 
ha estat adequada amb mampa-
res de protecció i dispensadors 
de gel hidroalcohòlic. Així ho va 
anunciar ahir al matí l’alcalde de 
Mollerussa, Marc Solsona, el qual 
va dir que en l’atenció es prioritza-
rà la cita prèvia per tal de garantir 

encara més el compliment de les 
mesures de seguretat. Per això, a 
la pàgina web municipal s’habili-
tarà un apartat on poder fer efec-
tiva la petició de cita prèvia, que 
també es podrà demanar via tele-
fònica al 973 60 07 13. 

Així mateix, s’establirà també 
un filtre de seguretat previ just 
a l’entrada del consistori per tal 
d’ordenar l’atenció i garantir així 

l’aforament establert. En aquest 
punt, també es farà el preceptiu 
control de temperatura a les per-
sones que demanin fer tràmits 
presencials a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania. 

L’alcalde va justificar l’activació 
de nou d’aquest servei per facili-
tar determinats tràmits a l’hora 
de demanar determinats certi-
ficats i també pel fer de passar 
a una fase en la quales permet 
l’obertura d’establiments comer-
cials i comença a generar activitat. 
Tot i això, va demanar prudència 
i responsabilitat a la ciutadania 
perquè segueixi complint les me-
sures de seguretat.

L’Ajuntament de Mollerussa 
reobre el servei presencial a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana

El grup Alba del Pallars 
Jussà impulsa la figura 
de l’assistent personal 
per millorar l’atenció 
Aposten per un suport individualitzat 
durant la pandèmia del coronavirus
L’Associació Alba del Pallars 
Jussà crea la figura de 
l’assistent personal al Pallars 
per oferir una atenció més 
individualitzada durant la 
crisi de la Covid-19.

Tremp
REDACCIÓ
Des de l’entitat expliquen que 
es tracta d’una iniciativa pione-
ra que durant la pandèmia pren 
més sentit a l’hora d’oferir un 
suport més personalitzat a les 
persones. De la mateixa mane-
ra, recorden que “aquesta figura 
no és una novetat pel que fa al 
seu plantejament però sí en el 
seu desplegament”. Cal recordar 
que tot i que apareix a la Cartera 
de Serveis Socials de la Generali-
tat de Catalunya des de l’entrada 
en vigor de la popularment ano-
menada Llei de la Dependèn-
cia (2007) són molt poques les 
persones que l’utilitzen per falta 
d’informació, de persones forma-
des com a Assistents Personals o 
d’entitats prestadores del servei. 

És per aquesta raó per la que 
des del mes de gener de 2020 
l’Associació Alba a la comarca 
del Pallars Jussà en col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Pa-
llars Jussà i el suport econòmic de 

l’Obra Social la Caixa i el DTASIF 
havia iniciat un prova pilot de la 
implementació de la figura a la 
comarca. 

MÉS SENTIT QUE MAI

En aquest sentit, des de l’enti-
tat afirmen que “la figura de l’as-
sistent personal, pren més sentit 
degut a les condicions sanitàries 
de distanciament social que no 
permeten continuar amb les acti-
vitats grupals que s’organitzaven 

des de l’entitat i que s’han recon-
vertit en passejades, acompanya-
ments a l’hort de l’entitat i suport 
emocional individualitzat”. De 
fet, consideren que aquesta és 
una figura d’acompanyament res-
pectuós en el projecte de vida de 
les persones i que contribueix al 
manteniment de les persones en 
els seus pobles, allà on tenen les 
seves xarxes de suport, sense ne-
cessitat d’acudir inevitablement a 
les poblacions més grans.

FOTO: Alba Jussà / Imatge d’arxiu de les activitats que fa l’associació
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Les escoles i instituts catalans 
van començar ahir la preinscrip-
ció presencial amb mesures d’hi-
giene i de protecció per evitar 
contagis del coronavirus, com 
gel hidroalcohòlic o pantalles de 
separació a l’hora de fer els trà-
mits. El Departament d’Educació 
va obrir el procés de preinscrip-
ció per a l’educació infantil, pri-
mària i ESO de forma telemàtica 
el 13 de maig i ha rebut 103.452 

sol·licituds en línia des que va co-
mençar el procés, segons dades 
d’ahir dimarts a les 12.00 hores. 
Ara s’hi afegeix la possibilitat de 
fer la preinscripció presencial 
fins aquest divendres, demanant 
cita prèvia als centres que les fa-
mílies escullin en primera opció 
per telèfon o per Internet. La 
preinscripció escolar és el proce-
diment en què s’assigna una pla-
ça als alumnes que s’escolaritzen 

per primera vegada o que volen 
canviar de centre. El termini per 
fer les sol·licituds acaba el 22 de 
maig, aquest divendres.

En aquest sentit, cal recor-
dar que la preinscripció escolar 
d’educació infantil, primària i 
ESO es va poder fer a partir del 
dia 13 de forma telemàtica. Per 
als ensenyaments postobligato-
ris serà del 27 de maig al 3 de 
juny en el cas de batxillerat, del 

Comencen les preinscripcions presencials 
amb les mesures d’higiene i de protecció

2 al 8 de juny per a cicles de 
grau mitjà d’FP i d’arts plàsti-
ques i del 10 al 17 de juny en el 
cas dels cicles de grau superior 
d’FP i d’arts plàstiques i disseny. 
Educació havia demanat al go-
vern espanyol que aixequés la 
prohibició de fer aquest tràmit 
administratiu i, segons van in-
dicar fonts del departament, es 
va obtenir el permís per poder 
tirar endavant aquest procés. 
Davant de la pandèmia, Edu-
cació promou la preinscripció 
telemàtica i per això el tràmit 
es pot fer tot online a través del 
portal preinscripció.gencat.cat.

El Pallars Jussà tindrà el pròxim 
curs un nou Institut d’Esports de 
Muntanya a la Pobla de Segur
Educació impulsa un cicle formatiu de pastisseria a Agramunt 
amb el Gremi de Turronaires i un altre d’alimentació a Guissona
Lleida
REDACCIÓ
La Pobla de Segur (Pallars Jussà) 
tindrà el pròxim curs acadèmic 
un nou centre específic de For-
mació Professional. Es tracta de 
l’Institut d’Esports de Muntanya 
del Pallars, que se segregarà de 
l’Institut de La Pobla de Segur 
i passarà a ser un centre propi. 
Centrarà l’oferta formativa en els 
cicles esportius de les modalitats 
d’esports de muntanya i esca-
lada, esports d’hivern, busseig, 
espeleologia, piragüisme i salva-
ment i socorrisme. L’Institut de 
la Pobla de Segur va començar a 
oferir fa 15 anys els primers cur-
sos relacionats amb els esports 
de muntanya amb 70 alumnes. 
Actualment, passen més de 800 
alumnes per aquest centre, que 
dona feina a uns 80 professionals.

Com a novetat pel que fa als 
ensenyaments postobligatoris, 
Educació incrementarà l’oferta de 
batxillerat als serveis territorials 
de Lleida en 10 centres públics: 
l’Institut Ribera del Sió (Agra-
munt), Institut Alcarràs (Alcarràs), 
Institut Almacelles (Almacelles), 
Institut Ermengol IV (Bellcaire), 
Institut Joan Brudieu (la Seu d’Ur-
gell), Institut La Caparrella (Llei-
da), Institut La Mitjana (Lleida), 
Institut Maria Rúbies (Lleida), Ins-
titut La Serra (Mollerussa) i Insti-
tut Joan Solà (Torrefarrera).

En formació professional, hi 
haurà 6 cicles nous i 7 cicles am-
pliaran la seva oferta. Pel que fa 
als nous cicles destaca el cicle for-
matiu de grau mitjà de Forneria, 
pastisseria i confiteria a l’Institut 
Ribera de Sió (Agramunt) gràcies 
a un conveni amb el gremi de tor-
ronaires. Aquest institut, centre 
tradicionalment d’ESO i Batxille-
rat, iniciarà el curs que ve l’oferta 
en FP. A l’Institut Guissona s’es-
trenarà el cicle formatiu de grau 
mitjà d’Elaboració de produc-
tes alimentaris. Aquest es farà 
en règim de formació dual amb 
l’empresa BonÀrea Guissona. A 
més, a Sort, el cicle formatiu de 
grau mitjà de Cuina i gastronomia 

FOTO: T. Alcántara / Les preinscripcions també es poden fer des d’ahir de forma presencial amb cita prèvia (a la imatge, el IES Josep Lladonosa)
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complementarà el ja iniciat l’any 
passat de Serveis en Restauració, 
també de grau mitjà. Pel que fa al 
cicle formatiu de grau mitjà dual 
de Procediment de vidre en fred a 
l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega es 
fa amb l’empresa Cristec. Aquesta 
escola incorporarà també el cicle 
formatiu de grau superior de Grà-

fica publicitària. El cicle formatiu 
de grau superior d’Administració 
de Sistemes Informàtics en Xar-
xa (Ciberseguretat) s’impartirà a 
l’Institut La Caparrella de Lleida.

Els 7 cicles que amplien la se-
va oferta són el cicle formatiu 
de grau superior d’Automoció a 
l’Institut La Caparrella (Lleida); el 

cicle formatiu de grau superior 
de Desenvolupament d’aplicaci-
ons web a l’Institut La Caparre-
lla (Lleida); el cicle formatiu de 
grau superior d’Integració social 
a l’Institut Ronda (Lleida); el cicle 
formatiu de grau superior d’Esti-
lisme i direcció de perruqueria a 
l’Institut Torre Vicens (Lleida); el 

cicle formatiu de grau superior de 
Laboratori clínic i biomèdic a l’Ins-
titut Torre Vicens (Lleida); el cicle 
formatiu de grau mitjà d’Instal·la-
cions elèctriques i automàtiques a 
l’Institut Tremp (Tremp), i el cicle 
de grau superior de Ramaderia 
i assistència en sanitat animal a 
l’Institut Mollerussa (Mollerussa).
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Sílvia Fernàndez rellevarà a 
Bernat Solé a Agramunt i en 
serà la primera alcaldessa
Exercia en funcions de primera edil des del 20 de 
març, quan l’exalcalde va ser designat Conseller
Agramunt
REDACCIÓ
Sílvia Fernàndez serà la primera 
alcaldessa d’Agramunt (Urgell). 
Vinculada al projecte municipal 
d’Acord d’Esquerra des dels seus 
inicis, Sílvia Fernàndez prendrà 
possessió com a nova alcaldessa 
d’Agramunt el pròxim divendres 
22 de maig a les set de la tarda. 
D’aquesta manera, Fernàndez 
prendrà el relleu al capdavant del 
consistori agramuntí a Bernat So-
lé que, el passat 20 de març, va 
renunciar a l’alcaldia per ser no-
menat conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transpa-
rència de la Generalitat.

Amb aquest nomenament, Sí-
lvia Fernàndez, fins ara regidora 
de Serveis Socials, Salut, Diver-
sitat i Igualtat a l’Ajuntament, es 
convertirà en la primera alcal-
dessa d’Agramunt. Fernàndez 
destaca: “Assoleixo aquest repte 
personal amb il·lusió, responsabi-
litat, compromís i amb el conven-
ciment, ara més que mai, que cal 

prioritzar a les persones, saber 
acompanyar-les, i saber afrontar 
totes les dificultats que ens sor-
geixen i sorgiran. La prioritat de 
l’Ajuntament, ara mateix, ha de 
ser i és la salut de les persones, 
com afrontar aquesta crisi sanità-
ria, econòmica i social, i sortir-ne 
el màxim de reforçats possible. 
Un treball, on hem d’aportar el 
millor de tots nosaltres”

En les darreres setmanes, Fer-
nàndez ja ha estat exercint com a 
alcaldessa en funcions, ja que la 
crisi sanitària provocada pel coro-
navirus posicionava com a priori-
tat de l’equip de govern la gestió 
de la situació excepcionalitat. En 
aquest sentit, Fernàndez afegeix 
que “donada l’entrada a la fase 
1, que alleugereix les mesures de 
confinament, hem cregut oportú 
fer ara aquest pas”. Bernat So-
lé ha governat Agramunt durant 
tres legislatures amb majoria ab-
soluta i al març va assumir la Con-
selleria d’Acció Exterior en substi-
tució d’Alfred Bosch. FOTO: / Sílvia Fernàndez prendrà possessió del càrrec demà passat

Els empleats municipals de Bas-
sella (Alt Urgell) han començat a 
treballar aquesta setmana al nou 
edifici consistorial, que està ubi-
cat al nucli d’Ogern i substitueix a 
l’anterior seu provisional situada 
des de feia 20 anys en un magat-
zem al costat de la carretera C-14. 
El trasllat des d’aquestes depen-
dències es va completar en els 
darrers dies i, a banda de resol-
dre alguns petits serrells, les ins-
tal·lacions ja estan operatives. Cal 
destacar que aquesta construcció 
de nova planta és la primera que 
s’ha projectat per acollir l’ajun-
tament ja que, abans que les ai-
gües de l’embassament de Rialb 
neguessin l’antiga població, el 
consistori havia estat a l’edifici de 
l’escola i també s’havia instal·lat 

en alguns baixos de cases.
L’actual situació sanitària ha 

obligat a treballar, de moment, a 
porta tancada i deixar per a més 
endavant l’acte d’inauguració 
del nou edifici de l’Ajuntament 
de Bassella. L’alcaldessa d’aques-
ta localitat alturgellenca, Cristina 
Barbens, va destacar la importàn-
cia que té el fet de poder, final-
ment, “disposar de la casa de tota 

Bassella estrena el seu edifici 
consistorial després de vint 
anys de provisionalitat

la gent del municipi” i que aques-
ta també s’hagi projectat pensant 
“en el present i el futur”, tenint en 
compte, per exemple, la necessi-
tat d’espais en cas que més enda-
vant hi hagin més empleats.

Pel que fa al disseny de l’edi-
fici, s’ha treballat amb la idea de 

reflectir la història del municipi, a 
més de buscar la seva integració 
en l’entorn, de manera que part  
de les pedres que revesteixen les 
parets s’han recuperat del fons 
de l’embassament que va negar 
l’antiga població ara fa dues dèca-
des s’han extret d’alguns marges.

FOTO: ACN / L’Ajuntament de Bassella ja està actiu al nou edifici

Un magatzem 
als peus de la 

C-14 feia ara de 
consistori
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Bielorrússia vol 
provar el primer 
bus totalment 
elèctric a Lleida
La direcció de l’empresa bie-
lorussa BKM Holding es va re-
unir ahir de forma telemàtica 
amb representants de Moven-
tia, Autobusos Lleida, l’alcaldia 
de Lleida, ACC10, Generalitat, 
Cambra de Comerç de Lleida i 
la direcció de Refisa per mar-
car amb detall la primera prova 
d’un autobús 100% elèctric a 
Lleida, que podria arribar a l’oc-
tubre. Així mateix, també es va 
parlar de la localització d’una 
futura planta d’acoblament a 
Lleida de producció mixta amb 
socis industrials del territori 
per poder comercialitzar els 
electrobusos a Espanya.

Rescaten una dona 
ferida amb possible 
fractura de tíbia i 
peroné a Mont-rebei

Òscar Ordeig (PSC)     
creu que el Govern 
“criminalitza” el 
col·leciu de la caça

Rescaten cinc ous de 
xoriguer comú d’un 
paller de l’Urgell

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir una dona de 
42 anys que va patir una cai-
guda en una pista forestal del 
Congost de Mont-rebei i va pa-
tir una possible fractura de tí-
bia i peroné. Els serveis d’emer-
gències van ser alertats de la 
incidència a les 13.40 hores i 
fins al lloc dels fets es va des-
plaçar un helicòpter amb mem-
bres dels GRAE. Va ser traslla-
dada a l’Hospital del Pallars.

El PSC ha acusat el Govern de 
la Generalitat de “menystenir i 
criminalitzar el col·lectiu de Ca-
çadors de Catalunya, imposant 
un augment de les sancions 
que dificulta encara més l’acti-
vitat”. En paral·lel s’ha presen-
tat una bateria de preguntes.

Els Agents Rurals van rescatar 
recentment una posta de 5 ous 
de xoriguer comú (Falco Tin-
nunculus) d’un paller que s’es-
tava buidant a l’Urgell. A més, 
segons van informar també van 
recollir un poll d’òliba (Tyto Al-
ba) que havia aparegut al voral 
d’un camí proper.
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