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Geriàtrics del Pirineu es preparen ja per rebre els familiars a partir de la setmana que ve, quan es preveu 
que aquesta regió sanitària entri en la fase 2 de la desescalada. Les residències ultimen els protocols i les 
visites es faran amb totes les mesures de seguretat i es limitaran a aproximadament mitja hora.

coronavirus col·lectiuS vulnerableS

Residències del Pirineu ja es preparen 
per rebre familiars en la fase 2
Ultimen els protocols i s’haurà de demanar cita prèvia per evitar aglomeracions
x. rodríguez / c. SanS
❘ lleiDa ❘ Residències del Pirineu 
ja es preparen per rebre visites 
de familiars dels usuaris després 
de més de dos mesos de blindat-
ge contra possibles contagis de 
coronavirus. Preveuen fer-ho 
a partir de la setmana que ve, 
quan la regió sanitària de les co-
marques de muntanya entrarà 
en la fase 2 de la desescalada. 
De fet, un document de la con-
selleria de Salut estableix que 
en aquest punt del desconfina-
ment es permeten les visites “a 
tota mena de residents”, encara 
que amb excepcions (vegeu les 
claus).

La residència del Pont, gesti-
onada per l’Associació Benestar 
i Desenvolupament i on no hi ha 
hagut cap cas, posarà en marxa 
el protocol per permetre visites 
si es confirma el pas a la fase 2. 
La coordinadora, Elena Fires-
cu, va explicar que aquestes es 
portaran a terme amb totes les 
mesures de seguretat i faran una 
planificació perquè els parents 
no coincideixin. Les visites es 
limitaran a trenta minuts i les 
famílies aniran amb elements 
de protecció i se’ls prendrà la 
temperatura. En aquest gerià-
tric, amb l’entrada a la fase 1 es 
va iniciar un sistema perquè els 
més pròxims poguessin veure 
els usuaris des del carrer.

A la residència Verge de Ri-
bera de la Pobla, on tampoc hi 
ha hagut contagis, estudien com 
dur a terme les visites a partir de 
la fase 2. Mentrestant, familiars 
d’usuaris del geriàtric de Tremp 
van apuntar que demà podran 
començar a demanar cita per 
veure els residents a partir de 
dilluns. Van assegurar que ho 
podran fer una vegada per set-
mana, de forma individual, 
durant vint minuts i en espais 
habilitats.

A la Seu d’Urgell, la Llar de 
Sant Josep ultima el protocol 
per rebre visites “a mitjans de 
la setmana que ve”. La doctora 
Montserrat Bonet, professional 
del centre, va assenyalar que ha-
bilitaran un espai per als fami-
liars, “que hauran de tenir una 
relació directa” i hi acudiran 
amb cita prèvia. Se’ls prendrà la 
temperatura i hauran d’utilitzar 
mascareta i guants.

Una ordre del Govern central 
del 16 de maig deixa en mans de 
les comunitats autònomes l’or-
ganització del règim de visites 
en la fase 2, encara que recoma-
na que als centres de gent gran 
sigui excepcional.
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una visita a distància a la residència del Pont de Suert.

ResiDencia i centRe De Dia alta RibagoRça

87
residències a lleida

a les comarques de lleida hi ha un 
total de 87 residències amb unes 
5.000 places. la majoria es troben 
al segrià.

20
geriàtrics amb casos

a la demarcació de lleida hi ha 
hagut almenys vint geriàtrics en 
els quals s’ha registrat casos de 
coronavirus.

Recomanacions. Les recomanacions de la conselleria de Salut es-
tableixen que en la fase 2 de la desescalada estan permeses les vi-
sites “a tota mena de residents”. En la fase 0 es prioritzen les visites 
“d’acompanyament i suport al final de la vida” i en l’1, a residents 
“en situació de descompensació de malaltia crònica”, segons un 
document disponible al web de la conselleria.

Protocol. Les visites s’inicien pels usuaris de residències sense ca-
sos o amb un sector net i, en segon lloc, als ancians no encoma-
nats de centres afectats en situació estable. Es deneguen en geri-
àtrics sense un control adequat de la infecció.

“Només volem 
que us sentiu  
més acollits”
n Ancians de la residència 
d’Adesma de la Bordeta 
de Lleida han rebut cartes 
d’Ángela, Alèxia i Lucas, 
tres nens de 9 i 13 anys, 
que els donen ànims i els 
recorden que “quan tot 
passi” podran “ser més 
feliços”. Fonts del centre 
van explicar que, al no 
tenir contagis, podran 
fer nous ingressos “ben 
aviat”.
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gent comprant ahir en una botiga de roba del carrer major de la Seu d’Urgell. el carrer carme de tàrrega, ahir a primera hora de la tarda.

c. sans

redacció
❘ lleiDa ❘ El comerç local ha co-
mençat a reactivar-se a les co-
marques de Lleida després que 
totes hagin sortit de la fase 0. 
Amb el Pirineu i el pla en fase 
1, les botigues han anat obrint 
de forma progressiva després 
de constatar que els lleidatans 
tenen ganes de consumir a casa, 
i no només per la impossibilitat 
de moure’s fora de la regió sa-
nitària. Davant de l’alternativa 
d’internet, el comerç considera 
que hi ha una bona resposta a 
la crida al consum de productes 
locals. 

El sector del comerç de la 
Seu d’Urgell es va mostrar ahir 
“molt satisfet i il·lusionat” amb 
la resposta de la població, que 
“s’ha sensibilitzat i ha entès el 
missatge que vam llançar a l’ini-
ci de la fase 1 i està comprant a 
casa”, va dir el president de la 

Unió de Botiguers de la ciutat, 
Joan Salsas. 

A Tremp les botigues petites 
han obert gairebé al 100% da-
vant de la demanda dels clients, 
que s’han abocat a fer compres a 
la ciutat. Al Pont de Suert també 
estan oberts tots els comerços 
i s’ha restablert el mercat set-
manal, una cosa que ha afavo-
rit que els veïns de la comarca 
s’atansin al Pont per comprar, va 
explicar l’alcalde, Josep Antoni 
Troguet. 

A Sort i Esterri d’Àneu fins 
ara només ho han fet a prop de 
la meitat de les botigues. L’al-
calde d’Esterri, Pere Ticó, va 
explicar que la reobertura està 
sent més lenta ja que gairebé 
un vuitanta per cent dels clients 
són turistes. 

Una situació semblant és la 
que s’ha viscut a la Val d’Aran, 
encara que l’alcalde de Naut 

Els lleidatans responen a la                
crida del comerç local
Els veïns aposten majoritàriament pel consum a les botigues properes || El sector 
obre massivament en municipis del Pirineu com Tremp o la Seu d’Urgell

gent passejant a la plaça de la Universitat de cervera i comerços oberts.

Aran, César Ruiz, va explicar 
que “aquesta és una situació 
normal en aquesta època de 
l’any, ja que molts establiments 
opten per no obrir fins a finals 
de juny, quan arriben turistes”. 

Al pla, on es va entrar en 
fase 1 aquest dilluns, els pe-
tits comerços han constatat un 
augment en el consum relaci-

onat amb la comoditat de no 
haver de concertar cita prèvia. 
A Cervera, la presidenta dels 
comerciants, Montse Roig, va 
assegurar que “tant comerç com 
restauració han obert les portes 
amb moltes ganes de treballar i 
de remuntar la difícil situació”.  
En municipis de l’Urgell com 
Tàrrega, Agramunt i Bellpuig, 

n Alguns restaurants i bars 
del Pirineu ja comencen a 
preparar-se per poder servir 
menjars a l’interior dels seus 
locals aquest dilluns, sempre 
que la regió sanitària de l’Alt 
Pirineu i Aran passi a la fa-
se 2 i complint els protocols 
establerts, de forma que una 
gran part encara valora si els 
serà rendible fer-ho mentre 

no puguin rebre turistes d’al-
tres comarques i només espe-
ren servir treballadors. Val 
a recordar que, malgrat que 
els clients podran consumir 
dins dels locals en aquesta 
nova etapa, l’aforament es-
tarà restringit al 30% de la 
seua capacitat habitual i es-
tarà prohibit consumir a les 
barres.

preparació de faSe 2

Restaurants del Pirineu 
plantegen obrir els locals dilluns

FGC confia a recuperar 
l’esquí a l’hivern
❘ lleiDa ❘ El president de FGC, 
Ricard Font, espera que les 
estacions d’esquí de munta-
nya puguin obrir el pròxim 
hivern si l’evolució de la 
pandèmia és bona i no hi ha 
més contagis ni més pics.  Va 
apuntar que es consensuaran 
quines mesures preventives 
s’haurien de portar a terme 
quant a senyalització i altres 
factors amb altres estacions 
d’esquí europees. 

Va afegir que els propers 
mesos estaran atents a com 
evoluciona el Covid-19 a 
l’Argentina, on allà serà 
hivern. Mentrestant, per a 
aquest estiu va confirmar 
que hi haurà activitats a les 
estacions que depenen de 
FGC.

La DO Garrigues reforça 
la venda a domicili
❘ les borges blanques ❘ La DO  
les Garrigues reforça la se-
ua campanya promocional 
T’ho portem a casa, posant 
en marxa noves accions de 
difusió per continuar amb 
el servei a domicili que ofe-
reixen totes les cooperati-
ves inscrites. Es vol arribar 
al màxim de consumidors i 
continuar posant en relleu 
aquest certificat de garan-
tia de qualitat i d’origen. La 
campanya ofereix la possibi-
litat de participar en el sor-
teig de sis lots d’una selecció 
dels millors olis.

Fraga reparteix entre els 
veïns més mascaretes
❘ Fraga ❘ L’ajuntament de Fraga 
en col·laboració de Creu Roja 
Baix Cinca durà a terme una 
altra campanya de reparti-
ment de mascaretes per a la 
població, ja que des d’avui 
és obligatori l’ús de màsca-
res a la via pública i espais 
oberts o tancats on no pugui 
mantenir-se una distància de 
seguretat interpersonal d’al-
menys dos metres. Les màs-
cares es repartiran entre avui 
i dissabte.

Campanya per promoure 
el turisme rural
❘ lleiDa ❘ El sector del turisme 
rural va crear ahir una nova 
campanya #JoViatjoaCa-
sa per promoure el turisme 
com una manera de fer va-
cances i viatjar malgrat les 
conseqüències del Covid-19, 
i contribuir a salvar els petits 
productors i gestors de turis-
me rural.  

El moviment compta amb 
la plataforma www.turis-
merural.com, en què els 
propietaris dels allotjaments 
poden pujar la seua informa-
ció sense cost i on els usu-
aris poden buscar opcions 
per fer vacances en l’àmbit 
del turisme rural català. El 
sector confia que pot sortir 
beneficiat de la crisi per les 
garanties que ofereixen als 
clients.
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comarques
www.segre.com/comarques

JxCat relleva Miquel Sala en la 
presidència del consell de l’Alt Urgell.

p. 23
Almenar estrena escola el curs 
vinent, però sense cuina.

p. 25

els terrenys de l’antiga càrnia de Cervera on s’establirà l’empresa gallega.

x.S.

x. SanteSmaSSeS
❘ CerverA ❘ La multinacional Cor-
tizo, dedicada a la fabricació de 
sistemes de perfileria d’alumini 
i de PVC per a l’arquitectura i la 
construcció, serà la primera em-
presa a establir-se als terrenys 
de l’antiga càrnia L’Agudana de 
Cervera just quan es complei-
xen deu anys del seu tancament. 
Fa un any va adquirir 1,2 hec-
tàrees, que són una tercera part 
dels terrenys de l’antiga càrnia. 
I recentment ha entregat el pro-
jecte constructiu a la Paeria i 
també ha iniciat els treballs to-
pogràfics a la finca. 

La firma gallega invertirà 
4 milions d’euros en la nova 
planta amb una superfície de 
8.000 metres quadrats que ge-
nerarà entre 20 i 25 nous llocs 
de treball. 

La nova planta estarà dedi-
cada a magatzem de perfileria 
d’alumini i PVC. Inclourà ma-
gatzems intel·ligents per a per-
fils i accessoris, planta de lacat 
vertical d’última generació des-
tinada al tractament superfici-
al dels perfils, línies d’encade-
llat de ruptura de pont tèrmic, 
showroom i àrea d’oficines. 

Una multinacional invertirà 4 milions en        
una planta als terrenys de l’antiga Agudana
Serà la primera empresa a implantar-se a l’espai de la càrnia de Cervera, tancada fa deu anys || Construirà 
una fàbrica de 8.000 metres quadrats i crearà entre 20 i 25 llocs de treball

economia iniciatives

Segons fonts de l’empresa es-
tan organitzant la producció a 
les diferents fàbriques del terri-
tori per iniciar el pla d’obres a 
executar a Cervera.  

Cortizo està instal·lada a la 
capital de la Segarra des del 
2009 al polígon industrial de 
Cervera per la ubicació estratè-
gica, a una hora i mitja de qual-
sevol punt de Catalunya i co-
municada amb França. Aquest 
centre, que ocupa 25 treballa-
dors, compta amb una planta 
de lacat amb una capacitat pro-

ductiva de 200 tones d’alumini 
lacat al mes. 

Un magatzem d’estoc blanc, 
un magatzem d’anoditzat i un 
magatzem d’estoc en cru com-
pleten unes instal·lacions de 

més de 5.000 metres quadrats, 
que també disposen d’una lí-
nia d’acoblament de ruptura de 
pont tèrmic amb control infor-
màtic de resistència i tracció. 
El grup Cortizo té presència en 
seixanta països i una factura-
ció anual de més de 600 mili-
ons d’euros amb una plantilla 
de 3.205 treballadors.

Segons l’alcalde de Cerve-
ra, Ramon Augé, el projecte és 
molt important per al municipi 
després d’un any “difícil” ar-
ran de l’incendi d’Iberspa, que 

va deixar la planta aturada du-
rant uns mesos. Segons l’alcal-
de, l’activació d’aquesta zona 
deixa oberta la porta a altres 
empreses als mateixos terrenys, 
que tenen una superfície total 
de 3,5 hectàrees. 

Per a Augé, que Cervera re-
cuperi els seus llocs de treball 
és un repte important, ja que en 
l’actualitat gairebé el quaranta 
per cent dels veïns s’han de des-
plaçar a treballar diàriament a 
altres poblacions com Guissona, 
Tàrrega o Igualada.

alumini i pvC
el projecte de la nova 
planta preveu dedicar-la            
a magatzem de perfileria 
d’alumini i PvC

Promoció del patrimoni 
ferroviari de la Pobla

municipis projectes

❘ LA PobLA De SegUr ❘ Ferrocarrils 
de la Generalitat i l’ajuntament 
de la Pobla de Segur han firmat 
un conveni de col·laboració per 
millorar l’entorn de l’estació de 
tren. FGC cedeix al consistori 
l’ús de 1.700 metres quadrats 
de l’entorn de l’estació que no 
són necessaris per a l’explotació 
ferroviària. 

La iniciativa preveu la pro-
moció del territori a través d’ac-
tuacions que posin en relleu les 
potencialitats turístiques locals 

i comercials. Es potenciarà l’es-
tació com a punt neuràlgic de la 
mobilitat de la Pobla, fomentant 
l’ús del tren. 

El projecte contempla tam-
bé la recuperació de dos grans 
grues industrials i la construc-
ció d’un pàrquing gratuït de 
places davant de l’hangar, tal 
com va avançar SEGRE. També 
inclou la millora dels accessos 
a la zona. Les actuacions pre-
veuen una inversió de més de 
100.000 euros.

el ple d’Agramunt, al  
Casal i a porta tancada

política plens

Segre tàrrega
❘ AgrAMUnt ❘ El ple d’Agramunt 
en el qual prendrà possessió 
del càrrec la nova alcaldessa, 
Sílvia Fernàndez, finalment 
se celebrarà al Casal Agra-
muntí a porta tancada i es po-
drà seguir a través del canal 
de YouTube de l’ajuntament 
d’Agramunt. 

En lloc de celebrar-se a la 
sala de plens del consistori, 
s’ha traslladat al Casal Agra-
muntí per poder garantir les 

distàncies entre els regidors. 
El ple tindrà lloc divendres a 
les set de la tarda. En el supòsit 
que algun regidor no hi pugui 
assistir, podrà connectar-s’hi 
via telemàtica. Fernàndez ocu-
pa ara l’alcaldia en funcions 
arran de la renúncia al càrrec 
de Bernat Solé, que va ser no-
menat conseller d’Exteriors. 
Va avançar que prioritzarà 
afrontar aquesta crisi sani-
tària, econòmica i social per 
sortir-ne més reforçats.

El tancament de 
L’Agudana va 
colpejar amb força 
l’ocupació local
n L’Agudana va arribar a 
ocupar més de 300 treba-
lladors a la seua planta de 
Cervera. Després de l’eta-
pa de Lear, L’Agudana va 
ser l’empresa local amb 
més nombre de treballa-
dors i el tancament va as-
sestar un dur cop a l’ocu-
pació local. El 2007 un 
incendi va deixar tocada 
la factoria, que va tancar 
portes 3 anys més tard. 
Els terrenys quedaven en 
mans de la Generalitat i 
l’abandó va provocar sa-
quejos que van deixar les 
instal·lacions inservibles. 
Fa 3 anys es va optar per 
demolir el complex i po-
sar-lo a la venda.
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