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Torna l’activitat a les escoles de l’A ltPirineu
El 40% de les escoles i instituts públics de Catalunya i el 25% 
dels centres concertats reobren les portes entre ahir i avui
Un total de 42 escoles, 
10 instituts, 2 centres 
concertats, 1 escola oficial 
d’idiomes i un centre de 
formació d’adults van obrir 
ahir o obriran durant el dia 
d’avui en les comarques 
de la regió de l’Alt Pirineu i 
Aran.

Rialp
ACN
Un dels exemples va ser a Llar 
d’Infants Els Malfargats de Rialp, 
al Pallars Sobirà, que va reobrir 
adaptant la programació edu-
cativa a les necessitats actuals i 
prioritzant les activitats a l’exte-
rior. Merche Sicilia, directora del 
centre, va explicar que aprofita-
ran els recursos naturals que els 
ofereix l’entorn per estar més a 
fora de l’aula, així que després 
de deixar les seves coses a l’aula 
i rentar-se les mans, ja van anar 
d’excursió vora el riu. 

El centre va preparar-se per 
poder atendre als infants amb 
totes les mesures de seguretat i 
higiene i com a primera mesura 
els pares ja no poden entrar a la 
llar d’infants i són les professores 
les que els recullen i els donen la 
benvinguda a la porta. Els nens 
ses van separar per grups i es van 
extremar les mesures d’higiene. 
El positiu d’aquesta situació és 
que ajudarà a “crear hàbits” als 
nens.

D’altra banda, la llar d’infants 
municipal de la Seu d’Urgell Els 
Minairons va reobrir les seves 
portes seguint també les indica-
cions de Salut Pública i del De-

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

La demanda de transport es-
colar al Pallars Sobirà, el Pallars 
Jussà, l’Alta Ribagorça i l’Alt Ur-
gell va ser testimonial en la reo-
bertura dels centres. Al Pallars 
Sobirà només dos alumnes de 
sisè van demanar aquest ser-
vei per dimecres i divendres. 
Al Pallars Jussà, també el dime-
cres i el divendres, s’activaran 
dos línies per portar dos nens a 

l’escola de la Vall Fosca A l’Alta 
Ribagorça sis nens requeriran 
aquest servei tres dies a la set-
mana i a l’Alt Urgell un total de 
2. En el conjunt d’aquestes qua-
tre comarques tot just una dot-
zena de nens faran ús d’aquest 
servei. A la Val d’Aran els alum-
nes es desplacen amb la línia 
de transport públic i no s’ha 
hagut d’activar cap línia més.

L’ús del transport escolar a 
l’Alt Pirineu i Aran va ser 
insignificant en el retorn

Crítiques de 
la CGT per la 
“mala gestió” 
del pla de 
reobertura

La CGT va precintar i tancar ahir 
els serveis territorials d’Educa-
ció a Lleida per la “mala gestió”, 
diuen, que han fet del pla de reo-
bertura dels centres educatius 
del Pirineu i l’Aran i va voler insis-
tir en “l’error, la imprudència, i la 
precipitació”, amb què conside-
ren que s’ha fet aquest pla. FOTO: Tony Alcántara / Membre de la CGT precintant Educació

partament d’Educació, acollint 
als alumnes dels grups de P1 i P2, 
preferentment d’aquelles famílies 
que els seus pares, mares o tutors 
estan treballant presencialment 
o que es troben en una situació 
de vulnerabilitat social. En aquest 
centre, seguint les indicacions del 

Departament d’Educació, els in-
fants s’atenen amb una ràtio de 
5 alumnes per aula. Altres, com 
l’escola l’Espluga de Serra no va 
poder obrir per manca d’alumnat.

A nivell global de Catalunya, 
són el 40% d’escoles i instituts pú-
blics i el 25% dels centres concer-

tats de Catalunya, situats en els 
cinc territoris que estan en la fase 
2 de la desescalada –Tarragona, 
Terres de l’Ebre Girona i Catalun-
ya Central, a més de l’Alt Pirineu 
i Aran–, els que ja van poder co-
mençar una reobertura que es 
completarà avui, ja que ahir era 

festiu en més de 150 municipis de 
Catalunya. 

En aquesta fase 2 educació in-
fantil s’obre per atendre les ne-
cessitats de conciliació, educació 
primària per tancar l’acompan-
yament del seu pas a secundària 
i pel que fa a l’ESO i als ensenya-

FOTO: ACN / Aj. Vilaller / Aj. la Seu / Alumnes de les llars d’infants de Rialp i la Seu d’Urgell o de l’escola de Vilaller van tornar a les aules
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Torna l’activitat a les escoles de l’A ltPirineu La Guàrdia Civil 
de Lleida reprén 
l’atenció al públic 
per tràmits d’armes

Fraga reobre el seu 
ajuntament però 
només atendrà  
amb cita prèvia

La Biblioteca de 
Solsona amplia els 
seus serveis però 
encara no obre

La Guàrdia Civil de Lleida va 
reactivar ahir l’atenció al pú-
blic, cancel·lada des que es va 
decretar l’estat d’alarma, a tra-
vés del sistema de cita prèvia, 
per a tràmits relacionats amb 
les armes, explosius, cartutxe-
ria i pirotécnia. Els exàmens de 
llicències, o exercicis de tir de 
llicències o seguretat privada 
queden suspesos durant el pri-
mer semestre.

L’Ajuntament de Fraga va obrir 
ahir per a atendre presencial-
ment. Només s’atendrà amb 
cita prèvia i les consultes han 
de realitzar-se via telefònica a 
través del 974 47 00 50 o via 
telemàtica a https://citapre-
via.ubintia.com/fraga/#nbb. 
S’atendrà de manera individual 
i és obligatori l’ús de màsca-
res per a accedir a l’interior de 
l’edifici.

La Biblioteca Carles Morató de 
Solsona continua atenent des 
de la porta de l’equipament, 
però, d’una banda, amplia l’ho-
rari –de 10.00 a 13.30 de dilluns 
a divendres  i de 15.00 a 19.00 
dimarts i dijous– i, de l’altra, ja 
es pot demanar documents en 
préstec i retornar-los sense de-
manar hora prèviament.

ments postobligatoris, el re-
torn és pels alumnes que aca-
ben etapa i obtenen titulació o 
han de superar proves d’accés. 
El curs 2019-2020, que acaba el 
19 de juny, continua de manera 
telemàtica pel que fa a les clas-
ses lectives.

Mollerussa reparteix 
vinils per a marcar la 
distància als comerços
La Biblioteca reprèn l’activitat i els 
parquímetres ja estan desinfectats
L’Ajuntament de Mollerussa 
va començar ahir a 
repartir entre les activitats 
comercials de la ciutat vinils 
adhesius per terra per a 
assenyalar les distàncies de 
seguretat.

Mollerussa
REDACCIÓ
El repartiment del material, que 
duu el logotip municipal i la lle-
genda de seguretat, es fa por-
ta a porta a través de voluntaris 

del programa Ajude(M)ollerussa 
i Creu Roja i està previst que la 
campanya arriba als prop de 600 
negocis comercials, de serveis i 
recreatius que estan oberts a la 
ciutat. També des d’ahir a la tar-
da es va reprendre l’activitat amb 
cita prèvia la Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila, que ja ha estat con-
dicionada per donar el servei al 
públic amb les mesures de se-
guretat decretades per la Fase 1 
que contempla, entre altres, que 
tot el material retornat estigui 14 

dies en quarantena abans de tor-
nar a ser prestat.

Ahir també van començar les 
tasques de desinfecció dels par-
químetres de zona blava que en-
traran en funcionament de nou a 
partir de dimecres i pel que fa a 
les mesures de confinament a la 
via pública, Mollerussa va inten-
sificar el cap de setmana els con-
trols en espais enjardinats i pla-
ces, sobretot en horari nocturn 
per intentar que es respectin les 
franges horàries de la fase 1.

FOTO: Aj. Mollerussa / L’ajuntament ha previst que la campanya arribi a gairebé 600 negocis

La Biblioteca Pública de Tàrrega – 
Germanes Güell va tornar ahir di-
lluns a l’activitat dos mesos i mig 
després de clausurar-se a causa 
de la pandèmia. La reobertura, 
però, és gradual i de moment 
centra la seva tasca en el prés-
tec de documents mitjançant cita 
prèvia (973 500 428 · biblioteca@
tarrega.cat) i la devolució a tra-
vés de la bústia situada al carrer 

de Sant Agustí. Es preveu que 
més endavant, encara sense data 
concretada, la Biblioteca ampliï 
els serveis i vagi obrint progres-
sivament els diferents espais de 
lectura, consulta de documents i 
àrees d’ordinadors.

La reobertura va ser un èxit 
i ja s’hi van acostar els primers 
usuaris per endur-se documents 
demanats en préstec o per tra-

mitar noves sol·licituds. També es 
va registrar una elevada quantitat 
de trucades per informar-se del 
servei o concertar cita prèvia.

La reobertura segueix les re-
comanacions del Servei de Bi-
blioteques per adaptar l’equipa-
ment a les mesures de seguretat, 
garantint la salut de les persones 
usuàries i de la plantilla munici-
pal. Els punts d’atenció al públic 
s’han dotat de mampares de pro-
tecció i dispensadors de gel hi-
drològic. L’Arxiu Comarcal de l’Ur-
gell també va reobrir les portes 
recuperant l’atenció presencial i 
es pot accedir a la sala de consul-
ta mitjançant cita prèvia.

La Biblioteca de Tàrrega 
reobre les portes amb el 
servei de préstec presencial

FOTO: Aj. Tàrrega/ Els primers usuaris ja van apropar-se a la biblioteca
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Endesa regularà el cabal del 
Segre contra la mosca negra
Es realitzarà una prospecció prèvia, s’aplicarà 
el producte i finalment s’avaluarà l’efectivitat
Lleida
REDACCIÓ
Endesa regularà a partir d’avui el 
cabal del Segre i l’Ebre adaptant 
l’activitat regular de les seves 
centrals amb l’objectiu de facili-
tar el tractament per combatre 
la mosca negre. Durant 4 dies, el 
Consorci de Polítiques Ambien-
tals de Terres de l’Ebre (COPATE) 
durà a terme les tasques de mos-
treig, aplicació de producte i ava-
luació del resultat que conformen 
aquest tractament. Des d’avui 
fins al divendres, Endesa modifi-
carà el turbinat de cinc de les se-
ves centrals hidroelèctriques per 
garantir un caudal del riu inferior 
a l’actual, necessari per poder 
dur a terme el tractament amb 
èxit. De fet, la setmana passada 
el COPATE va exigir a les hidroe-
lèctriques que no entorpissin els 
tractaments de la mosca negra i 
facilitessin cabals òptims.

Aquesta acció, realitzada 
d’acord amb la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre juntament 
amb les delegacions territorials 
del Govern de Lleida i les Terres 
de l’Ebre, té com a objectiu dis-
minuir la presència d’aquesta 
espècie. El procés s’iniciarà avui 
a les 8.00 hores a les centrals de 
Camarasa i Seròs, que canviaran 
el seu turbinat normal per reduir 
el caudal del riu a 5 metres cúbics 
per segon i a 40 metres cúbics 
per segon, respectivament. Per 
fer-nos una idea, ahir el caudal 
del Segre a l’alçada de Camarasa 
era de 20 metres cúbics per se-
gon (quatre vegades més), i a la 
de Seròs d’entre 70 i 80 metres 
cúbics per segon (el doble del 
què tindrà en regular-se avui). 
Aquestes centrals adaptaran la 
seva activitat en els tres dies que 
duri el tractament en el Segre: els 
dies 2, 3 i 4 de juny i ho faran du-

FOTO: S. Miret (ACN) / L’helicòpter del COPATE fumigant al riu Segre

rant el matí, quan els tècnics de 
COPATE hi estaran treballant, des 
de les 8.00 fins a les 13.00 hores.

Des de la COPATE es necessiten 
tres dies en cada riu: el primer, en 
què es realitza una prospecció 
prèvia per determinar la densitat 

de les larves de mosca negra; el 
segon, per aplicar-hi el producte, 
la toxina biològica Bti i, el tercer, 
per avaluar l’efectivitat d’aquest 
procés. S’ha aplicat aquest tracta-
ment dues vegades al riu Segre i 
tres al riu Ebre. 

Un camioner, ferit 
lleu en bolcar el 
vehicle al carrer 
Tendrui de Tremp
Un camioner va resultar ahir 
ferit de caràcter lleu quan el 
vehicle que conduïa va bolcar 
al carrer Tendrui de Tremp. En 
aquest sentit, els fets van tenir 
lloc a les 14.57 hores, quan els 
serveis d’emergències van ser 
alertats de l’accident. Fins al 
lloc es van desplaçar efectius 
dels Bombers, policia i faculta-
tius del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM).

Rescaten un gos 
caigut en un forat 
d’uns sis metres a 
Benavent de Segrià
Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir un gos que 
havia caigut en un forat d’un sis 
metres de profunditat a Bena-
vent de Segrià, concretament al 
camí de Rosselló. Pel que fa als 
fets, els serveis d’emergència 
van ser informats de la situació 
a les 11.36 hores i ràpidament 
es va desplaçar una dotació del 
cos que va ser l’encarregada de 
dur a terme les corresponents 
tasques de rescat.

L’Ajuntament d’Alcarràs ha iniciat 
la millora de diferents camins de 
la xarxa local amb l’objectiu de 
facilitar la mobilitat dels vehicles 
i també millorar la seguretat vial 
durant la campanya agrària. La 
inversió ronda els 170.000 euros 
distribuïts en dos fases. En la pri-
mera, que està ja executant-se, 
es destinen 47.890 euros per 

donar resposta a les necessitats 
més urgents. Els treballs de la 
segona fase, pressupostats en 
122.601 euros més, estan en 
procés de licitació. Les feines 
se centren en els vials d’entra-
da i sortida de la població i els 
que donen servei a les àrees on 
es concentren les explotacions 
agrícoles i ramaderes.

Alcarràs inicia les obres en 
camins de la localitat per 
millorar la seguretat vial

FOTO: Aj. Alcarràs / Imatge de les obres que s’estan realitzant

Comencen les millores a l’A-2 
entre Torrefarrera i Corbins
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
(MITMA) va iniciar ahir les obres de la primera fase 
del projecte de rehabilitació superficial i puntualment 

estructural del ferm de l’autovia A-2 en un tram de 15 
quilòmetres entre l’enllaç de Torrefarrera i Els Alamús.
En aquest sentit, cal recordar que les obres d’aquesta 
primera fase es duran a terme en un tram d’uns 4,5 qui-
lòmetres entre Torrefarrera i Corbins, i l’objectiu és la 
millora del ferm a nivell superficial.

FOTO: Tony Alcántara / L’objectiu és la millora del ferm a nivell superficial i es tracta d’una primera fase
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