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La majoria de les piscines municipals de les comarques de Lleida preveuen obrir entre els últims dies de juny i els 
primers de juliol malgrat la crisi sanitària i aplicant els requisits que estableixen Govern central i Generalitat per 
reduir riscos de contagi. L’ajuntament de Lleida va assegurar ahir que encara estudia què fer amb les seues.

Lleida preveu obrir entre finals de mes i 
juliol la majoria de les seues 170 piscines
L’ajuntament de la capital assegura que encara sospesa què farà a les seues
redacció
❘ lleiDa ❘ Els ajuntaments de Llei-
da aposten majoritàriament per 
obrir les piscines municipals 
malgrat la crisi del coronavi-
rus i gairebé tots ho faran entre 
finals d’aquest mes i principis 
de juliol, tret de comptades ex-
cepcions. El servei de qualitat 
de les aigües de la Diputació, 
encarregat de supervisar ha-
bitualment el bon estat de les 
aigües de bany en tots els mu-
nicipis de Lleida que tenen pis-
cines tret de la capital, només 
ha rebut comunicació oficial 
ara per ara de sis ajuntaments 
que rebutgen obrir els recintes 
enguany a causa del coronavi-
rus. En total gestiona la super-
visió de 166 recintes de piscines 
i, seguint el protocol del Go-
vern espanyol i la Generalitat 
perquè puguin obrir reduint el 
risc de contagi, durà a terme 
per primera vegada analítiques 
per comprovar que estan lliu-
res de coronavirus durant la 
segona quinzena de juny, abans 
que obrin. Començarà a partir 
de dilluns.

Segons la informació ob-
tinguda per aquest diari, no 
preveuen obrir les piscines els 
ajuntaments de Torà (la qual 
cosa ha provocat fins i tot mani-
festacions veïnals), Tornabous, 
l’Albagés, Arbeca o Vilanova 
de Meià. Ho estudien encara 
ajuntaments com el de la Fuli-
ola. Per la seua part, a Lleida 
ciutat la Paeria va assegurar 
ahir que encara sospesa què fer.

A l’Urgell, només Tàrrega i 
Agramunt han comunicat que 
obriran i Bellpuig també pretén 
fer-ho però abans farà una con-
sulta popular. La resta treballa 
per obrir el mes de juliol. En el 
cas de la capital del Sió, només 
podran fer ús de les piscines els 
veïns empadronats al municipi, 
encara que diverses fonts van 
apuntar que aquesta opció no 
s’ajusta a la legalitat. 

Al Segrià s’està treballant 
per poder obrir totes les pis-
cines i a la Segarra la majoria 
pretenen donar el servei. Al 
marge de Torà, Sant Ramon, 
Ribera d’Ondara, Sant Guim 
de la Plana, Ivorra i Granyena 
estan pendents de decidir-ho 
en els propers dies.

A les Garrigues, tots preve-
uen obrir a excepció de l’Alba-
gés i Arbeca (que es troba en 
obres), mentre que al Pallars 
Jussà, Tremp i Castell de Mur 
obriran les piscines el dia 20. A 
Tremp, l’ajuntament comptarà 

segre tàrrega

Compte enrere a Tàrrega i Arbeca, en obres ■ L’ajuntament de Tàrrega preveu obrir les piscines el 
dissabte dia 20 (també Altet i Claravalls). Arbeca, a les Garrigues, no ho farà, encara que per cau-
ses alienes al coronavirus. El consistori ha començat les obres de reparació de danys pel temporal 
de l’octubre, una actuació que el Covid-19 va paralitzar. No estaran llestes per a l’estiu i els veïns 
hauran d’anar a recintes pròxims a les Borges, la Floresta o els Omellons.

Interior podria 
retardar l’hora de 
tancar dels locals 
de lleure nocturn
■ La conselleria d’In-
terior estudia prolon-
gar l’hora de tancament 
dels locals de lleure tres 
quarts d’hora més fora de 
les vacances fins al 31 de 
desembre del 2021 “per 
ajudar el sector”. La con-
selleria de Miquel Buch 
es va reunir ahir amb el 
sector per debatre les me-
sures sanitàries durant la 
desescalada. La propos-
ta de Fecasarm és una 
reobertura gradual, ini-
cialment les primeres ac-
tivitats en fase 3 a les zo-
nes més avançades en la 
desescalada amb un 50% 
de l’aforament, incremen-
tant un 17% la proposta 
de Sanitat i ocupant la 
pista de ball amb taules. 
Una setmana després, on 
no hi hagi incidències, po-
drien obrir fins a un 75% 
i una setmana més tard, 
amb la nova normalitat, 
un 100%.

normeS a leS piScineS

Admissió i 30% d’aforament
z  l’ordre 414/2020 del 16 de 
maig estableix que “qualsevol 
persona” ha de poder accedir 
a un recinte de piscines si està 
obert i limita l’aforament al 30% 
de la seua capacitat total.

Distància de seguretat
z Cal respectar-se una distància 
de dos metres entre usuaris i se-
nyalitzarà el terra per distribuir 
l’espai en aquesta línia.

Cita prèvia
z els usuaris hauran de concer-
tar cita prèvia per poder accedir 
a les piscines i s’establiran hora-
ris i torns per evitar aglomera-
cions i permetre l’accés dels qui 
ho demanin.

Prohibits els vestidors
z es prohibeix l’ús dels vestidors 
i de les fonts d’aigua. també 
obliga a desinfectar el recinte 
diàriament i tres vegades al dia 
els elements de més ús com els 
poms de les portes.

amb tècnics saludables, una fi-
gura de nova creació que també 
implantarà Vilaller, a l’Alta Ri-
bagorça. La Pobla de Segur en-
cara estudia què fer, tot i que el 
seu alcalde, Marc Baró, estima 
que “segurament no ho farem”. 
A Talarn també ho valoren. I 
al Pla d’Urgell, el president co-
marcal, Rafel Panadés, va afir-
mar que “en principi cap dels 
municipis de la comarca ha dit 
que no les obrirà”. 

Mentrestant, a l’Alt Urgell 
han acordat obrir la totalitat de 
piscines públiques i a la Nogue-
ra el consell descarta reeditar 
el carnet comarcal de piscines 
i Térmens també afirma que 
només deixarà entrar els veïns 
de la localitat.

coronavirus la deSeScalada

■ Tan sols dos piscines per a 
ús esportiu han reobert ja a la 
regió sanitària de Lleida. Són 
la de 25 metres coberta del 
CN Lleida i la municipal de 
Balaguer, també coberta, que 
entre altres usuaris utilitzen 
per entrenar-se els nadadors 
del CEN Balaguer.

La resta ho faran a partir 
del dia 15. És el cas de les 
piscines del CT Lleida i les 
de Tàrrega, que utilitzen els 
nadadors federats. A Tàr-
rega es reobrirà la que és a 
l’aire lliure, no la coberta, 

i per la resta d’usuaris que 
no siguin del CN Tàrrega 
podrà ser utilitzada a partir 
del dia 20. Aquell dia té pre-
vist reobrir la del CT Urgell, 
mentre que la de Sícoris ho 
farà abans de Sant Joan, en 
data encara per concretar. 
A Cervera, avui s’obren les 
instal·lacions i es reprenen 
les activitats dirigides.

La piscina de 50 metres del 
CN Lleida, que es troba en 
obres, obrirà a final de mes 
i la de l’Inefc no ho farà fins 
al setembre.

Només dos per a ús esportiu en 
marxa i la resta, a partir del 15
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coronavirus lleida i comarqueS

Aquests dies hi ha un 
gran volum de notícies que 
ens poden afectar negati-
vament, així com realitats 
tan dures com la pèrdua 
d’éssers estimats, la incer-
tesa laboral o les diferents 
informacions sobre el te-
ma de la crisi econòmica.  
     Per evitar l’angoixa i el 
pessimisme, la millor estra-
tègia conductual és l’activa-
ció terapèutica, és a dir, tenir 
sempre alguna cosa per fer 
sí o sí, amb intencionalitat. 
Mantenir la tensió i el cap 
ocupat ens ajudarà a seguir 
endavant.

La proactivitat és clau, no 

podem deixar que el treball 
ens truqui a la porta, hem 
d’anar a buscar-lo i, si les 
davallades emocionals ens 
agafen actius, seran molt 
menors.

És un bon moment per 
formar-se, conèixer les nos-
tres competències i reinven-
tar-nos i, si ens falten recur-
sos, recordeu que a Lleida 
teniu l’institut Municipal 
d’Ocupació (iMO).

La nova normalitat l’afron-
tarem gràcies a tot el que 
aprenguem aquests dies en 
el confinament: disciplina, 
activitat, rutines i esperança. 
Gràcies, lector.

Sentir-me millor

Proactivitat
Ocupeu-vos d’ocupar-vos

F. Xavier amat
Psicòleg i e-teraPeuta D’Orum center
Psicòleg cet salvaDOr seguí De lleiDa

el restaurant casa tere, dimarts amb totes les taules ocupades que els permet la normativa.

amaDO fOrrOlla

Santi coSta domingo
❘ lleiDa ❘ en les setmanes més du-
res del confinament els restau-
rants tenien dos possibilitats: 
romandre tancats o oferir men-
jar a domicili. Aquesta última 
va ser la mesura escollida per 
un bon nombre per tenir algun 
ingrés durant la pandèmia, però 
amb la desescalada i l’obertu-
ra dels locals molts han decidit 
mantenir també aquest servei, 
que ha passat de ser una alter-
nativa circumstancial a conver-
tir-se en un pilar més del negoci. 
en aquest sentit s’expressen els 
responsables de tres restaurants 
que van optar per aquest servei 
i que, en vista de la bona rebu-
da que ha tingut per part de la 
clientela, l’han reforçat i hi han 
apostat.

el responsable d’un els pri-
mers restaurants a oferir menjar 
a domicili durant la pandèmia, 
eduard trepat, de La dolceta, 
assegura que “s’ha convertit en 
part del negoci i ha vingut per 
quedar-se”. 

Assenyala que “les prime-
res setmanes hi havia molta 
demanda perquè vam saber 
adaptar-nos a les necessitats 
dels nostres clients i ara oferim 
des de comandes diàries fins a 
altres de més especials com fes-
tes o aniversaris”. 

Reconeix que l’entrega a do-
micili els ha servit “per captar 
nous clients, tant abans com ara, 
perquè hi ha gent que encara no 
es fia d’anar a menjar fora, per 

El menjar a domicili es consolida 
entre els restaurants de la capital
Ha passat de ser una alternativa al tancament a un pilar més del negoci, asseguren 
|| “És un servei que ha vingut per quedar-se, ara toca potenciar-lo”, assenyalen

itmar fabregat

Bona afluència de clients ■ els bars i restaurants estan rebent 
una bona afluència de clients aquests primers dies de fase 2. A 
la imatge es pot veure dos joves fent un beure a la terrassa d’un 
bar i llegint seGRe.

això ho reforçarem per combi-
nar-ho amb l’atenció presenci-
al”, conclou.

un altre dels restaurants de 
la capital que van apostar per 
aquesta alternativa és Casa te-
re. La responsable i cuinera, 
tere Alegre, ha confirmat que 
mantindran les comandes a do-
micili “com a mínim un parell de 
mesos més, i en funció de com 
vagi ja veurem”. Ho ofereixen 

els dijous “però només repartim 
coca de recapte”, recalca, i els 
caps de setmana, aquests dies 
ja oferint tota la carta. “ens ha 
anat millor del que esperàvem i 
ha servit per tenir una font d’in-
gressos extra, en aquests temps 
que corren qualsevol diner de 
més que vingui és ben rebut”, 
afegeix Alegre.

una opinió que comparteix el 
gerent del restaurant Carballei-

ra, Ángel Rodríguez. “L’entre-
ga a domicili ha estat un servei 
molt important per a nosaltres 
durant el confinament i ara el 
reforçarem per poder fer-ho 
cada dia”, assenyala. Recorda 
que “abans fèiem aquest tipus 
de comandes per Nadal, però al 
veure que ens ha anat tan bé el 
potenciarem encara més”.

A taula
Però l’entrega a domicili 

no ha de restar importància a 
l’atenció a taula, recorden tots. 
i és que tant trepat com Ale-
gre i Rodríguez assenyalen que 
aquests dies “estem al màxim de 
clients, amb moltes reserves, es 
nota que la gent tenia ganes de 
sortir”, conclouen.

atenció preSencial
Paral·lelament a l’entrega a 
domicili, els restaurants 
diuen que aquesta setmana 
tenen “moltes reserves”

Bars tancaran abans 
a Solsona per evitar 
aglomeracions
❘ sOlsOna ❘ els bars i restau-
rants de solsona tancaran 
dos hores abans per evitar 
aglomeracions al carrer. L’al-
calde, david Rodríguez, va 
emetre un ban en què explica 
que s’obligarà a tancar a les 
00.30 hores entre setmana i 
a la 01.00 els caps de setma-
na. L’incompliment preveu la 
retirada de la llicència de ter-
rasses. Les mesures arriben 
després que el cap de setma-
na es detectés una acumula-
ció de veïns al carrer sense 
respectar les mesures.

Trucades 
d’acompanyament   
a la Segarra
❘ cervera ❘ un total de 45 ve-
ïns de la segarra han rebut 
una trucada d’acompanya-
ment durant el confinament. 
L’objectiu del projecte era fer 
companyia a les persones que 
passen llargues hores soles i 
han pogut parlar de records, 
situacions o anècdotes per 
mantenir l’equilibri emoci-
onal. La iniciativa del con-
sell ha comptat amb volun-
taris d’entre 23 i 78 anys, a 
banda de diversos psicòlegs 
i educadors.

Retorn gradual del 
personal del consell 
del Pallars Jussà
❘ tremP ❘ el consell del Jussà 
va tornant de forma gradual 
a l’activitat i gairebé el 50% 
de la plantilla ja treballa de 
forma presencial i atén el 
públic amb cita. durant la 
pandèmia, la corporació ha 
mantingut operatius tots els 
serveis, adaptats a la realitat 
de cada moment. La deses-
calada va començar amb la 
reobertura de la deixalleria 
el 26 d’abril i el retorn esgla-
onat del personal a partir de 
l’11 de maig.

Més de 35.000 euros 
per a la promoció   
de l’ocupació
❘ sOlsOna ❘ el ple de solsona va 
aprovar ahir les bases dels 
ajuts per promoure l’ocupa-
ció i l’activitat empresarial. 
el termini per sol·licitar les 
es tancarà el 30 de setembre. 
Per a l’exercici en curs la re-
gidoria de desenvolupament 
Local destinarà a aquests 
ajuts una assignació pressu-
postària de 35.000 euros. es 
concretaran en quatre línies. 
Per a noves activitats, mo-
dernització, creació d’ocu-
pació i autocupació.
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La Fiscalia francesa investiga  
la mort d’un ós a trets.

p. 16
Obres per 67 milions perquè la C-12 
sigui un eix viari comercial.

p. 18

x. rodríguez
❘ LLeiDa ❘ L’aeroport d’Alguaire 
recuperarà al juliol l’únic vol 
regular cap a Palma, que Air 
Nostrum ofereix durant tot 
l’any, després que la ruta que-
dés suspesa per l’estat d’alarma 
decretat per la crisi sanitària. 
Mentrestant, la temporada de 
vols d’estiu a Eivissa i Menorca 
s’ha cancel·lat per “la caiguda 
de la demanda a causa de la pan-
dèmia que ha afectat especial-
ment el trànsit” amb aquestes 
dos destinacions, de forma que 
“aquestes rutes directes no se-
ran programades aquest estiu”. 
No obstant, “continuarà existint 
l’opció de volar des de Lleida a 
aquestes destinacions via Pal-
ma”, va assenyalar l’aerolínia.

D’altra banda, fonts de la con-
selleria de Territori van explicar 
que “Air Nostrum està valorant 
el moment idoni per al retorn a 
l’activitat partint de les condi-
cions biosanitàries, el mercat i 
la demanda” i que “la previsió 
és recuperar l’activitat” aquest 
mateix estiu.

Val a recordar que Alguaire 
va superar l’any passat els 4.000 
viatgers durant la temporada 
de vols d’estiu. En total van ser 
4.041 passatgers, 2.003 des de 

l’aeroport lleidatà cap a Palma, 
Menorca i Eivissa i 2.038 de les 
illes Balears fins a Alguaire. 
Aquestes xifres van represen-
tar un increment respecte a la 
campanya del 2018, que va con-
cloure amb 3.214 usuaris.

L’aeroport de Lleida ha fet un 

gir en la seua estratègia i s’ha 
reorientat cap a l’activitat in-
dustrial. De fet, durant l’estat 
d’alarma només es mantenen 
els treballs de manteniment 
d’aeronaus, encara que amb 
plantilles reduïdes, i els serveis 
d’emergències.

Així mateix, la crisi sanità-
ria generada pel Covid-19 va 
obligar a avançar una setmana 
el final de la temporada de vols 
d’hivern pel tancament de les 
estacions d’esquí i Quality Tra-
vel va tancar la campanya amb 
2.520 passatgers.

Imatge dels últims esquiadors suecs que van sortir des de l’aeroport d’Alguaire.

amaDO FOrrOLLa

Alguaire recupera al juliol la ruta a 
Palma però anul·la Eivissa i Menorca
Air Nostrum oferirà les destinacions suspeses amb escales a la capital balear

infraestructures aeroports

Més de 100.000 € per 
reforçar murs a Arties
❘ naut aran ❘ Naut Aran refor-
çarà murs a Arties per garan-
tir la seguretat després de les 
riuades del 2013. Destinarà 
més de 100.000 € a aquesta 
finalitat després de la inver-
sió de mig milió de l’Estat.

Demanen reduir zones 
vulnerables per nitrats
❘ LLeiDa ❘ UP ha presentat al·le-
gacions a la revisió de zones 
vulnerables per nitrats i de-
mana que 24 municipis no 
s’incloguin en la categoria. 
Entre aquests es troben Bell-
ver, Castell de Mur, Vilanova 
de Meià i la Baronia.

Ajuts per a finques 
danyades per temporals
❘ LLeiDa ❘ La conselleria d’Agri-
cultura ha convocat els ajuts 
per a finques afectades per 
les inundacions de l’octubre 
i el temporal Glòria, dotats 
amb 4,1 milions i que s’am-
pliarà amb 7 més.

ERC diu que les obres a 
l’A-2 arriben “tard”
❘ LLeiDa ❘ ERC va afirmar ahir 
que les obres al ferm de l’A-2 
arriben “tard”. Va recordar 
que els treballs tardaran dos 
anys a estar llestos en els 15 
km d’autovia (ara s’actua 
en un tram de 4,6 km) i va 
criticar “la lentitud i la falta 
d’inversió”.
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❘ lleiDa ❘ La Fiscalia francesa 
ha obert una investigació per 
mirar de trobar la persona o 
persones que van matar a trets 
l’ós trobat dimarts passat al 
departament de l’Arieja (ve-
geu SEGRE d’ahir). Així ho 
va corroborar ahir el fiscal 
de Foix, Laurent Dumaine, 
en declaracions recollides per 
diferents mitjans de comuni-
cació de França. Va apuntar 
que ramaders de la zona han 
començat a prestar testimoni 
i que d’altres ho faran en els 
propers dies. Per la seua part, 
el cadàver de l’animal va ser 
traslladat a l’Escola Nacional 
de Veterinària de Tolosa per 
practicar-li una autòpsia.

“És una infracció greu que 
es castiga amb fins a tres anys 
de presó i 150.000 euros”, va 
apuntar el fiscal. A l’espera 
d’identificar l’ós, es tracta 
d’un mascle d’uns cinc anys 
d’edat i més de 150 quilos de 
pes i el seu estat de descompo-
sició apunta que podria haver 
mort dies abans que es des-
cobrís el cos. Es descarta que 
sigui Goiat, ja que no portava 
ni collar GPS ni crotals a les 
orelles, que també permeten 
localitzar-lo mitjançant emis-
sions de ràdio.

Membres de l’Oficina de Bi-
odiversitat, l’organisme estatal 
responsable del seguiment de 
l’ós a França (l’antiga Oficina 

de la Caça o ONCFS), van tro-
bar el cadàver a Uston, a prop 
de l’estació d’esquí de Guzet, 
a menys de deu quilòmetres 
de la frontera amb el Pallars 
Sobirà. Havien acudit a la zo-
na, precisament, per verificar 
danys atribuïts a l’atac d’un 
ós. Va ser el gos que portaven 
els tècnics el que va detectar 

el cadàver del plantígrad en 
un punt rocós i escarpat. Va 
ser necessari un helicòpter per 
treure’l de l’indret.

Entitats ecologistes als dos 
costats de la frontera pirinen-
ca van condemnar dimarts la 
mort de l’ós i van instar França 
a reintroduir un altre exem-
plar per substituir-lo. 

Ahir es van pronunciar 
entitats contràries a l’ós com 
Addip, que va rebutjar con-
demnar els fets i va afirmar 
que és conseqüència que els 
ramaders “estem abandonats 
per l’Estat”. Aspap, per la se-
ua part, veu “precipitada” la 
investigació.

SenSe identificar
l’exemplar està encara 
sense identificar, malgrat 
que ja s’ha descartat que 
es tracti del mascle Goiat

La Fiscalia francesa investiga 
la mort d’un ós a trets
Un mascle de més de 150 quilos i uns 5 anys d’edat || Declaren 
ramaders i porten el cadàver a Tolosa per a una autòpsia

fauna salvatge

imatge del cadàver trobat dimarts passat.

ministeri De transició ecolòGica francès

❘ balaGuer ❘ L’equip de govern 
d’ERC a Balaguer i els grups 
de Junts, PSC, CUP i Ara Sí, 
a l’oposició, crearan una co-
missió per acordar mesures 
contra la segregació escolar 
al municipi. Això inclourà 
propostes sobre el futur del 
col·legi Àngel Guimerà, que 
Ensenyament va voler tancar 
mesos enrere. 

En un comunicat, el con-
sistori va indicar ahir en 
aquest sentit que aquesta 
comissió inclourà “els dife-
rents agents implicats” per 
elaborar “un pla educatiu 
que permeti la continuïtat del 
centre i treballi per eliminar 
la segregació”.

La setmana que ve hi hau-
rà una nova reunió per esta-
blir el calendari de treball i 
l’equip que l’haurà de portar 
a terme. Aquest pacte entre 
partits polítics va portar a 
ajornar un ple previst per 
ahir mateix, convocat a ins-
tàncies de l’oposició per de-
batre sobre el futur de l’Àn-
gel Guimerà. 

Arran de protestes per 
part de les famí lies dels 
alumnes contra el tancament 
del centre, la conselleria va 
decidir finalment mante-
nir-lo obert almenys un any 
més i permetre la matricula-
ció de nous alumnes de P3 el 
curs que ve.

balaguer busca acords 
sobre l’Àngel Guimerà           
i contra la segregació

municipis educació

acn

Fibra òptica al Sobirà ■ Les obres per desplegar la fibra òptica 
de la Generalitat al Sobirà permetran connectar el 90% de 
la població de la comarca davant del 14% actual.

El Tren dels Llacs 
arranca el 4 de 
juliol i el PAM  
obre demà

turisme

❘ lleiDa ❘ Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) va 
informar ahir que el Tren dels 
Llacs començarà la temporada 
de viatges panoràmics al Pa-
llars Jussà el proper 4 de juliol. 
Mentrestant, el Parc Astronò-
mic del Montsec (PAM) obrirà 
demà divendres. 

Aquest equipament s’in-
corpora a l’oferta turística de 
FGC després que la companyia 
n’assumís la gestió a comença-
ments d’aquest any. La posada 
en marxa d’aquests serveis i 
equipaments es farà amb totes 
les mesures de seguretat per la 
crisi sanitària del coronavirus. 
Així mateix, les estacions d’Es-
pot, Port Ainé i Boí Taüll no ex-
plotaran les seues instal·lacions 
durant els mesos d’estiu, encara 
que es podran fer excursions i 
rutes de senderisme.
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El MNAC reobre 
les portes 
reestructurant  
la programació
el museu va tancar el 
dia amb 565 visitants

art desescalada

Visitants del MNAC entrant al museu en el primer dia de reobertura de l’equipament.

ACN
❘ bArCEloNA ❘ El Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) va 
tornar ahir a obrir les portes al 
públic després d’adequar tots els 
espais “amb les màximes con·
dicions de seguretat”. El direc·
tor, Pepe Serra, va rebre des del 
vestíbul les desenes de visitants 
que esperaven a l’entrada i que a 
les 10 del matí van començar a 
recórrer els 50.000 metres qua·
drats de l’edifici. 

La institució ha reestructurat 
la programació a fi d’estalviar 
900.000 euros i compensar així 
la pèrdua de 2,1 milions d’euros 
en ingressos. A banda de les col·
leccions permanents, des d’ahir 

ACN

estan obertes dos exposicions 
temporals. Una està dedicada 
a Aurèlia Muñoz, Nuar l’espai, 
i també hi ha el projecte Son. 
Empremtes i figuracions a les 
Valls d’Àneu, de l’artista Ori·

ol Vilapuig, inaugurada l’11 de 
març i que només es va poder 
visitar durant un dia. 

El museu obrirà també els 
diumenges a la tarda i un bus 
llançadora el connectarà amb 

la plaça Espanya. El primer dia 
de reobertura van passar pel 
MNAC 565 persones, encara 
lluny dels 2.000 visitants que 
podia rebre en una jornada 
normal.

balaguer reobre 
dissabte els seus 
monuments

patrimoni

❘ bAlAguEr ❘ Els monuments de 
Balaguer reobriran dissabte 
vinent, 13 de juny. Ho faran 
en fase 2 de la desescalada 
i per visitar·los s’hauran de 
respectar totes les mesures 
de seguretat i protecció es·
tablertes per les autoritats 
sanitàries. 

Així mateix, això per·
metrà activar dos activitats 
presentades fa diversos dies 
i dirigides al turisme famili·
ar, que són dos jocs de pistes 
per recórrer la ciutat sota el 
lema Els tresors perduts i Ens 
fem una selfie. L’objectiu de 
les iniciatives és atansar els 
elements patrimonials i la 
història de Balaguer als més 
petits.

Cançó sobre el 
confinament             
a Cervera

conservatori

❘ CErvErA ❘ Els alumnes de l’aula 
d’improvisació del Conserva·
tori de Cervera han compost 
una cançó solidària sobre el 
confinament que porta per 
nom Tot anirà bé. Ho han fet 
des de les seues cases i també 
hi ha exalumnes que han par·
ticipat en la iniciativa. 

La creació visual, de Marc 
Castellà, incideix en el mis·
satge de les aules buides, les 
quals tornen a tenir vida grà·
cies a l’activitat musical que 
cada un ha aportat convertint 
la seua casa en un petit estudi 
musical. 

La cançó ja es pot escol·
tar a totes les plataformes 
digitals.

El sorteig de la 
loteria Nacional 
torna avui

joc

❘ llEiDA ❘ El sorteig de la Lo·
teria Nacional torna avui 
després de dos mesos d’atu·
rada. Coincidint amb l’inici 
de la fase 3 i la tornada de 
la Lliga, els punts de venda 
també recuperaran uns al·
tres dos sortejos, la Quiniela 
i el Quinigol, i ja es tornarà a 
comptar amb tota la varietat 
de jocs que hi havia abans de 
l’inici de la pandèmia. Des·
prés del sorteig d’avui s’ani·
ran sortejant tots els endar·
rerits i no es recuperarà la 
normalitat fins a finals de 
juliol. Dissabte li tocarà el 
torn al sorteig extraordina·
ri del Dia del Pare, que havia 
de celebrar·se el 21 de març.

Imatge d’activitats del programa estiu de Joc de l’estiu passat.

sEgrE

S. eSPíN
❘ llEiDA ❘ La Paeria ha rebut 3.382 
sol·licituds corresponents a 781 
nens per a les activitats d’estiu 
del programa Estiu de Joc desti·
nades a escolars de 3 a 14 anys, 
l’únic que ofereix a l’haver anul·
lat Estiu dels Petits (menors de 3 
anys) i Esportmania (activitats 
esportives) a causa de la pan·
dèmia del coronavirus. Cada 
nen pot inscriure’s en diverses 
escoles simultàniament per si no 
entra per sorteig en la primera 
opció indicada. Per aquesta raó 
hi ha moltes més sol·licituds que 
nens. 

Del total de peticions, n’hi 
ha 2.077 en primera opció 
i l’ajuntament assegura que 
amb aquestes xifres els torns 
són pràcticament plens. L’oferta 
global és de 1.320 places, unes 
330 per tanda aproximadament, 
ampliables a unes altres 240 si 
fos necessari. De fet, la majoria 
són per a alumnes de 3 a 11 anys 
(1.280 places) i per als de 12 a 
14 n’ofereix quaranta.

Tal com va avançar aquest 
diari, el coronavirus obliga a 
reformular aquest any les ac·
tivitats, que continuaran sent 
lúdiques, però adaptades a les 
mesures de seguretat i sanitàries 
requerides i incorporant més 
elements didàctics i d’atenció 
emocional. 

Es faran en quatre torns de 
dos setmanes cada un al juliol 

Més de 3.300 sol·licituds per      
a l’Estiu de Joc de lleida
corresponen a 781 nens, que es poden inscriure en diferents activitats

infantesa lleure

i l’agost i a les instal·lacions de 
sis centres educatius, a l’haver 
de reduir els grups, que seran de 
deu nens per cada monitor. En 
concret, es faran a Joc de la Bo·
la, Pràctiques II, Enric Farreny, 
Frederic Godàs, Països Cata·
lans, Riu Segre, El Vilot (Sucs) i 

Joan Mañé (Raimat). El preu és 
de 61 euros i el menjador (que 
només s’ofereix en tres centres), 
de 65,95. 

Així mateix, clubs esportius 
mantenen la seua intenció d’or·
ganitzar activitats, igual que al·
gunes cases de colònies, encara 
que amb menys places, mentre 
que d’altres ho descarten.

A comarques, els ajuntaments 
també adaptaran les activitats 
d’estiu. Per exemple, a Tremp, 
es mantindrà el Cucaestiu però 
sense tallers i amb espectacles 
per dinamitzar els grups de te·
atre de la província.

4 torNS de 2 SetMANeS
les activitats es faran en 
quatre torns de dos 
setmanes cada un al juliol    
i l’agost i en 6 col·legis

Joventut obre         
les inscripcions              
a les colònies de 
‘L’estiu és teu!’
■ Les colònies de L’estiu 
és teu! per a nens i ado·
lescents de 5 a 16 anys 
que organitza l’Agència 
Catalana de la Joventut 
van obrir ahir les inscrip·
cions en la 26 edició amb 
un programa adaptat a 
la situació actual. Les fa·
mílies poden inscriure’s 
directament a les places 
lliures que ofereix el por·
tal virtual (www.xanas-
cat.cat/portalpreinscrip-
cions), de manera que es 
pot saber des del primer 
moment si es té plaça al 
torn i especialitat de co·
lònies desitjades. 

Així mateix, la conse·
lleria de Treball ha qua·
druplicat el pressupost, 
fins a 4,65 miliones d’eu·
ros, perquè les famílies en 
situació de vulnerabilitat 
puguin disfrutar de les 
colònies d’aquest estiu. 
Les famílies nombroses, 
monoparentals i acolli·
dores continuaran tenint 
un 10% de descompte del 
preu de les estades.
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Dijous, 11 De juny Del 2020

l’ascensorprivat
A Barcelona amb 
els permisos
Mig centenar d’alcal-
des del Pirineu es van 
concentrar dimarts 
davant del Parlament 
per protestar contra 
la prevista Agència 
del Patrimoni natu-
ral. Van anar del Pi-
rineu, que ja està en 
fase 3, a Barcelona, 
que està en fase 2, 
una cosa que a priori 
no està permesa, i 
per evitar-se proble-
mes van viatjar amb 
un certificat dels seus 
secretaris en què 
al·legaven que viatja-
ven en representació 
dels seus municipis i 
per motius de treball. 
no van tenir proble-
mes, però anaven 
coberts.

Tabac per als 
temporers
estan tan farts de les 
crítiques que alguns 
pagesos s’ho prenen 
a broma i un ens 
il·lustrava la seua re-
lació amb els tempo-
rers explicant que els 
feia de transportista 
i fins els comprava el 
tabac cada vegada 
que venia a lleida.

Entrenadora del club 
de gimnàstica del 
col·legi FEDAC de 
Lleida, entitat que 
treballa per la inclusió 
en l’esport i que ha 
tornat a l’activitat.

Maribel Moncasi

El Suprem admet el 
recurs que demana la 
nul·litat de la sentèn-
cia de Sixena, que va 
propiciar que Aragó 
s’emportés obres del 
Museu que dirigeix.

josep Giralt

Director de Càri-
tas Lleida. Les di-
ferents delegacions 
diocesanes han atès i 
ajudat durant aques-
ta pandèmia fins a 
1.600 famílies.

Rafa Allepuz

Les presses del presi-
dent de LaLiga per 
omplir els estadis 
són precipitades. El 
futbol no és de pri-
mera necessitat i com 
menys riscos, millor.

javier Tebas

Amb mascareta 
fins que arribi            
la vacuna

la fase 2, que ha estre-
nat lleida aquesta set-
mana, ha flexibilitzat els 
aforaments d’hostaleria 
i comerç i la sensació de 
normalitat ja és patent al 
carrer. Això sí, amb mas-
careta obligada.

iTMAR fABReGAT

Tal vegada per aclarir –un consol 
relatiu– que la Covid-19 no haurà 
sigut la primera plaga vírica de 
la història recent del país, i em 

temo que no l’última, Xavier Tarraubella 
Mirabet (es pot lluir un doble llinatge més 
nostrat?), l’erudit i arxiver que ignoro si 
ha passat el confinament a Barcelona, on 
viu i treballa, o bé a Tremp, d’on és fill i 
on acostuma a pujar els caps de setmana, 
coautor amb Laureà Pagarolas d’un es-
plèndid volum sobre l’antiga –es remunta 
als romans– i cada vegada més acreditada 
producció vinícola pallaresa, La conca de 
Tremp, celler del Pirineu, que vaig tenir 
el gust i el privilegi de presentar fa un 
parell d’anys al Parador de Lleida, suposo 
que més per causa de la meva vinculació 
amb la comarca (raons literàries i profes-
sionals, en aquells vells temps enyorats 
en què m’ocupava d’hotels, restaurants, 
cases rurals, rutes de senderisme i trens 
turístics, en comptes d’ERTOs, residències geriàtri-
ques i temporers, com ara), que no pas amb els líquids 
fermentats, els quals no puc trascolar amb l’assiduïtat 
que voldria, per problemes lleus de salut que no venen 
a tomb, deia que l’amic Tarraubella m’envia per e-mail 
un treball d’investigació –mitja dotzena de planes amb 

fotos d’època– titulat Epidèmies a Tremp 
durant les obres de la Canadenca (1912-
1916), de què em penso servir per regar 
avui aquest raconet  –amb aigua metafòri-
ca, s’entén, no pas amb vi– i encara el dia 
vinent, cosa que em situa en l’obligació 
moral de destinar els modestos emolu-
ments que me’n pervinguin a convidar-lo 
almenys a esmorzar alguna altra vegada 
que tornem a coincidir en una cafeteria 
de la renovada rambla Doctor Pearson. 
Un entrepà de girella, per posar-nos tí-
pics, en el cas que en preparin en algun 
lloc, idea gastronòmica que deixo sobre 
la taula, mai millor dit. 

Tarraubella Mirabet (quin gust pronun-
ciar els dos cognoms seguits) comença el 
seu estudi constatant que la construcció 
del complex hidroelèctric de Sant Antoni 
–embassament, presa i central–, a partir 
de 1912, a càrrec de Riegos y Fuerza del 
Ebro, filial de l’empresa coneguda popu-

larment com la Canadenca, va provocar una concentra-
ció massiva de treballadors, albergats en espais sense 
les mínimes condicions, circumstància que derivaria 
en problemes de salubritat pública i l’aparició periòdica 
d’epidèmies, sobretot de verola. Diumenge en donaré 
més detalls.

Virus trempolins

La construcció 
del pantà de Sant 
Antoni va comportar 
una concentració 
massiva de 
treballadors

vidal vidal || dia de reg
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