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La Generalitat ofereix més de 2,5 milions
al Baix Segre pels centres d’aïllament

Principi d’acord amb els ajuntaments per cogestionar els espais per a casos positius o contactes propers
|| Els alcaldes exigeixen un pla de xoc i més efectius de policia i sanitaris
maite monné

h.c./x.r.

les dades

❘ alcarràs ❘ La Generalitat va
oferir ahir als set municipis del
Baix Segre amb equipaments
per aïllar contagis o contactes
de Covid més de 2,5 milions
d’euros per sufragar les despeses d’aquests centres a canvi de
gestionar-los, la qual cosa permetrà derivar possibles afectats
d’altres zones (com els que ara
estan als hotels de Lleida i a La
Manreana). El secretari d’Administracions Locals, Miquel
Àngel Escobar, va anunciar que
aquest pla de contingència ja es
va començar a tramitar ahir, si
bé va admetre que, “anant bé,
podrem començar a fer els pa-

Aitona

z S’han detectat des de l’inici de
la crisi fins a 128 casos i té una
taxa de 494 contagis per 10.000
veïns.

Alcarràs
z Té 221 casos en total i un índex de 232 positius.

Seròs
z Un acumulat de 7 casos i un
índex de 36 positius per 10.000
veïns.

Massalcoreig
z Compta amb tres contagis des
que va començar la pandèmia i
té una taxa de 50.

control de gestió

Els edils insisteixen que no
volen perdre el control de
la gestió d’aquests
equipaments
gaments a l’octubre”. L’alcalde
d’Alcarràs, Manel Ezquerra, va
dir que hi ha un principi d’acord
en aquesta línia però el va condicionar que els 7 municipis l’acceptin per unanimitat després
que la Generalitat accedeixi
també a facilitar més informació, sanitaris, personal de seguretat, mediadors socials i un pla
de recuperació de la zona.
Ezquerra va assenyalar que

La Granja d’Escarp
z Dos casos acumulats i una taxa de 21 contagis.

hi ha un “compromís verbal”
d’acceptar aquests requisits.
Municipis com Aitona han reclamat també prioritat d’ingrés en aquests centres per als
veïns de cada municipi i Escobar es va mostrar convençut
que també en aquest punt hi
haurà un acord. L’alcalde d’Alcarràs va assegurar que en les
pròximes hores donaran una
resposta, si bé alguns edils van

qüestionar que els equipaments
hagin d’allotjar veïns d’altres
localitats.
Els edils podrien arribar a un
acord durant el dia d’avui. Ezquerra va insistir que “no volem
perdre el control” de la gestió
d’aquests equipaments.
El president del consell del
Segrià, David Masot, va explicar al seu torn que ha demanat
a la Generalitat que es “facin

tests massius on hi hagi focus de
coronavirus per poder tenir una
radiografia completa”. També
va demanar “celeritat per a l’arribada dels ajuts” i va recolzar
les exigències dels municipis
del Baix Segre. Va afegir que
“ens oferim a ajudar” en tot el
que sigui necessari els veïns que
donin positiu per “portar-los
aliments, fer-los encàrrecs o
dur-los medicines”.
magdalena altisent

Els casos de la
Portella ja són
el brot número
16 a Lleida
❘ lleida ❘ Els casos confirmats
a la Portella ja conformen
el brot número 16 que s’ha
detectat al Segrià, registrat
en una empresa de fruita, segons la conselleria de Salut.
L’alcalde, Carles Català, va
explicar que hi ha set positius: 3 persones que treballen
a Lleida i 4 relacionats amb el
sector de la fruita. Es considera brot quan hi ha almenys
tres casos relacionats. Així
mateix, hi ha una altra dotzena de persones aïllades a
l’haver estat en contacte amb
algun positiu.
D’altra banda, Quàlia va
informar que els altres vuit
monitors del Casal Estiu Esport de Tàrrega han donat
negatiu en les proves serològiques després que una
monitora donés positiu per
coronavirus.

Torres de Segre

L’alcalde i Escobar, ahir a l’equipament habilitat per a possibles contagis a Alcarràs.

z Té 48 casos en total i un índex
de 210 per 10.000 veïns.

Soses
z Té 46 contagis acumulats i
una taxa de 260.

Guissona
z Al marge del Baix Segre,
Guissona ha acumulat 241 casos i un índex de 337.

Bons de 30 euros per
gastar a la Pobla
❘ la pobla de segur ❘ L’ajuntament de la Pobla de Segur
premiarà amb bons de 30
euros per gastar en comerços del municipi els 38 joves
del camp de treball local per
reactivar el comerç.

Una família de
Vallbona, confinada
❘ vallbona de les monges ❘ Una
famí lia de Vallbona està
confinada al seu domicili
perquè un dels membres va
estar en contacte amb un dels
dos nous positius registrats
de Maldà (almenys un a la
residència).

Anul·len reserves en
hotels de la costa

Nova jornada de cues quilomètriques pels controls al Segrià
❘ lleida ❘ El Segrià va viure ahir
una nova jornada de cues quilomètriques a primera hora
del matí pels controls policials
establerts després del confina-

ment perimetral de la comarca. Aquests es van concentrar
a l’accés a Lleida per l’Ll-11 als
Alamús. Val a recordar que la
síndica de greuges de Lleida,

Dora Padial, va dir que els veïns
surten de la comarca i la conselleria d’Interior va respondre
que mantenen actius 16 controls
de sortides i entrades.

❘ calafell ❘ El repunt de brots
al Segrià està provocant un
degoteig de cancel·lacions
en hotels de la costa. El sector lamenta a més que l’ús
obligatori de la mascareta
provoca desconfiança en els
turistes estrangers.
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infraestructures projectes

Andorra vol habilitar
una duana a l’aeroport
de la Seu d’Urgell
❘ Andorra la vella ❘ Andorra
va reafirmar ahir la seua
aposta per l’aeroport de la
Seu en una trobada webinar que va organitzar Empresa Familiar Andorrana.
El ministre de Presidència
i Economia, Jordi Gallardo,
va assenyalar que el Govern
iniciarà contactes amb el Govern espanyol per establir
un punt duaner a l’aeroport i
va explicar que treballen per
facilitar l’arribada de turistes
de fora de l’espai Schengen,
segons va informar Diari
d’Andorra.
Així mateix, la ministra de
Turisme del Principat, Verònica Canals, va assegurar

que estudien oferir paquets
turístics i apostar per mercats
com Madrid, Lisboa, París o
Brussel·les. Canals va reafirmar els treballs perquè es pugui establir un servei de taxi
en helicòpter per connectar
amb el Principat. El director comercial d’Air Nostrum,
Juan Corral, va apostar per
operar des de la Seu i convertir-lo “en porta d’entrada
d’Andorra al món aeroportuari”. Per la seua part, el Cap
de Govern d’Andorra, Xavier Espot, va destacar la importància d’infraestructures
transfrontereres i va mostrar
el seu convenciment sobre la
viabilitat de l’aeroport.

municipis

promoció

Polèmica per la
ràdio de Tremp
i estudien
accions legals

Campanya turística
a Naut Aran

x tremp x L’ajuntament de
Tremp i l’anterior alcalde,
Joan Ubach, estudien emprendre accions legals contra la revista La Valira per
una informació publicada
sobre presumptes irregularitats a Ràdio Tremp (vegeu
SEGRE d’ahir). Ubach va
assegurar que preveu actuar “davant de les falsedats que interpreto que hi
ha a l’article” i l’actual alcaldessa, Pilar Cases, el va
avalar. Ubach va negar les
esmentades irregularitats,
igual que Cases, i va recordar que es va fer un concurs
per a la ràdio, una empresa
va guanyar i aquesta firma
va decidir contractar el periodista i fill de l’exalcalde.

x naut aran x Naut Aran ha
destinat uns 50.000 euros a
oferir als turistes que passin
tres nits o més en hotels de
la zona bons de descompte d’entre 5 i 25 euros per
gastar en restaurants, guies
de muntanya o negocis del
municipi.

carreteres

Allau de terres en
una pista a Aran
❘ vielha ❘ Una pista asfaltada
d’accés a la vall de Varradòs
va quedar afectada ahir per
un despreniment de terres
després d’una tempesta
breu i intensa. Els vehicles
aparcats van poder sortir
de la pista sense dificultats,
segons el Conselh.

comarques
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memòria històrica patrimoni

La Generalitat registra mil
atacs feixistes en dos anys
Segons el director de l’Oficina de Drets Civils, Adam Majó ||
Exigeix prendre consciència de la “impunitat” d’aquests actes
x.s.

L’alcalde de Tornabous, David Vilaró, i Adam Majó, vora la placa de Lluis Companys al Tarròs.
x. santesmasses

❘ tornabous ❘ El director de l’oficina de Drets Civils i Polítics de
la Generalitat, Adam Majó, va
manifestar ahir al Tarròs que
“en els dos últims anys s’han
produït a Catalunya més de mil
actes feixistes contra la llibertat d’expressió, el pluralisme
polític i la llibertat ideològica”. Va explicar que es tracta
de grups organitzats que actuen contra ajuntaments, entitats i domicilis i “que tenen
per objectiu humiliar amb escarni les seues víctimes”. És
per això que va demanar tant
a la judicatura com a la policia que prenguin consciència
de la importància i magnitud
d’aquests actes,“ja que suposen
un problema real per a la convivència”. Per a Majó, es tracta
de gent que actua de nit, en pe-

tits pobles on no hi ha Policia
Local i que recorren a l’abús
de força i la intimidació de les
seues víctimes. Va posar com a
exemple l’agressió física a l’alcalde de Collsuspina (Moianès)
i tres veïns a càrrec de grups
espanyolistes.
Majó es va traslladar ahir a
Tornabous, on va visitar acompanyat de l’alcalde, David Vilaró, el monument a Lluís Companys després que el mes de
juny passat un grup d’extrema
dreta difongués per les xarxes
socials com orinaven a la placa
que exposa la biografia de Lluís Companys i posteriorment
la tapessin amb una bandera
espanyola. El monument a
Lluís Companys del Tarròs ha
vist en els últims anys diversos
atemptats i destrosses de grups
feixistes.

Tornabous reobre
en dos mesos
l’Espai Companys
n L’a l c a l d e d e To r nabous, David Vilaró,
va explicar ahir que el
proper mes de setembre
es reobrirà l’edifici dedicat a Lluís Companys.
Dimecres passat, el ple va
aprovar també el canvi
de nom del Centre Lluís Companys pel d’Espai
Lluís Companys. Segons
Vilaró, el canvi s’ha fet
a petició del Memorial
Democràtic i permetrà
fer una difusió conjunta
d’aquest espai amb l’Espai Macià de les Borges
Blanques.

