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Balaguer. L’increment de contagis a la capital de la Noguera és ex-
ponencial amb un 600% en l’última setmana. Encara es preveuen més 
casos i el consistori ha endurit les mesures, com la separació en bars i 
terrasses, i més sancions per no portar la mascareta.

Pobles. Térmens, Menàrguens, Torrelameu, Penelles, Bellmunt o Al-
besa són els que més temen per l’arribada dels temporers per la cam-
panya de la fruita. Demanen disposar d’un centre d’aïllament comarcal 
al no tenir capacitat per habilitar-los. El consell ja treballa amb els tem-
porers que arriben per informar-los.

Veïns de Balaguer ahir a la plaça mercadal.

E. fArNELL

e. farnell
❘ BALAguEr ❘ La portaveu del Go-
vern, Meritxell Budó, va reco-
nèixer ahir la preocupació per 
l’augment de contagis a la No-
guera i va obrir la porta a aplicar 
més mesures per frenar l’incre-
ment d’infeccions. Va afegir que 
la Generalitat haurà d’analitzar 
per què van planificar que els 
brots arribarien “més tard i no 
ara”. Va insistir que la ciutada-
nia ha de tenir precaució i va 
admetre que “hi ha un proble-
ma” a la Noguera. La consellera 
va assegurar que “caldrà pren-
dre mesures” perquè el que ha 
passat al Segrià no es repeteixi 
a les altres comarques, “encara 
que és molt difícil”. “Per evitar 
mesures més dràstiques hem de 

prendre les que evitin la propa-
gació del virus.” 

A la capital de la Noguera 
ahir ja van tornar a exigir a bars 
i restaurants la separació de 2,5 
metres quadrats per persona i 
delimitar el màxim de clients 
per terrassa. També es va mo-
bilitzar els agents cívics perquè 
expliquessin de nou el perquè de 
les mesures i la importància de 
mantenir les distàncies i l’ús de 
mascaretes. El primer edil, Jordi 
Ignasi Vidal, va informar a tra-
vés de Twitter que s’aplicarien 
sancions si s’incomplien les me-
sures. Malgrat tot, molts veïns 
de Balaguer desconeixien ahir 
aquest reforç i l’obligatorietat 
de portar mascareta (amb una 
sanció de 100 euros). Ahir es 
van registrar divuit nous con-

La Generalitat prepara mesures a la 
Noguera per frenar els contagis
Ahir es van registrar divuit nous casos a Balaguer i hi ha 1.024 sospitosos || Alcaldes 
de municipis petits demanen centres d’aïllament comarcals per a afectats

tagis a la capital, la majoria jo-
ves asimptomàtics, i hi ha 1.024 
casos sospitosos. El primer edil 
va assegurar que el nombre de 
contagis anirà a més perquè 
s’estan fent moltes proves i va 
admetre que “hi ha un proble-

ma, encara que l’origen no sigui 
el mateix que el dels pobles del 
Baix Segre”. 

Alguns dels veïns preguntats 
ahir van apuntar a la necessitat 
d’“endurir mesures per revertir 
la situació i no haver de lamen-

contagiS
En l’última setmana els 
contagis a la capital de la 
Noguera han incrementat 
un 600% i se n’esperen més

tar un nou confinament”. Van 
assegurar que des de Sant Joan 
la relaxació ha anat en augment 
i això pot ser que hagi provo-
cat aquest repunt de contagis. 
Van apel·lar a la responsabilitat 
personal i a la conscienciació de 
mantenir distàncies per segure-
tat. Alguns fins i tot van remar-
car que s’hauria de sancionar 
més els que incompleixen les 
mesures. “Hi ha dies en què les 
terrasses del passeig de l’Estació 
estan plenes i la gent va sense 
mascareta, amb l’excusa per-
fecta que estan prenent alguna 
cosa o fumant.” “És necessari 
fer més control, un seguiment 
exhaustiu dels positius i aug-
mentar la protecció, en cas con-
trari estem condemnats al tan-
cament”, van dir.

Mollerussa instal·la vint 
dispensadors de gel
❘ MoLLErussA ❘ Mollerussa comen-
çarà a instal·lar avui vint dis-
pensadors de gel a la via públi-
ca, a les zones en què hi ha més 
concentració de gent. Es farà 
èmfasi als espais de reunió dels 
joves, als quals l’ajuntament va 
fer una crida a redoblar la pre-
venció. Així mateix, el consis-
tori va repartir entre dilluns i 
dimarts 1.400 mascaretes amb 
una campanya informativa so-
bre l’obligatorietat d’utilitzar-la. 
Ahir es va reunir el Comitè 
d’Emergència, en què es va in-

sistir en la necessitat d’anticipar 
accions davant de l’imminent 
inici de la campanya de la frui-
ta al Pla. 

L’alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, va parlar de la petició 
perquè sigui obligatori fer tests 
als temporers i va recordar que 
s’ultima el condicionament d’un 
espai per a aïllament al pavelló 
firal. A Mollerussa s’han detec-
tat 117 casos des de l’inici de la 
pandèmia, el nombre de defun-
cions es manté en 10 i els curats 
ascendeixen a 42. imatge d’ahir del mercat setmanal de mollerussa.

x.r.

Preocupació al  
Pirineu per les 
cancel·lacions

Llimiana, sense 
servei mèdic 
presencial pel Covid

Enquesta sobre els 
efectes en empreses 
del coronavirus

Les comarques de  
la Franja tenen 
disset casos positius

❘ LA sEu ❘ El sector turístic del 
Pirineu està veient com du-
rant els últims dies es produ-
eixen noves cancel·lacions 
de reserves en allotjaments, 
restaurants i activitats ja pro-
gramades. L’alcalde de la Seu 
d’Urgell, Jordi Fàbrega, va 
lamentar que molts visitants 
que havien planejat les va-
cances al Pirineu les estan 
anul·lant “a l’identificar el 
Pirineu amb Lleida, quan el 
pla és a més de dos hores de 
viatge.”

❘ LLiMiANA ❘ El CAP de Tremp 
va informar ahir el municipi 
de Llimiana que de moment 
no hi ha una previsió per 
restablir el servei de met-
ge i infermeria cada quinze 
dies al consultori local, tal 
com es feia abans de la crisi 
sanitària. Des del consistori 
van apuntar en aquest sentit 
que el Centre d’Assistència 
Primària de Tremp presta el 
servei telefònic i en cas de 
necessitat es desplaça un pro-
fessional sanitari.

❘ LLEiDA ❘ El Patronat de Promo-
ció Econòmica de la Diputa-
ció ha posat en marxa una 
enquesta en línia per quanti-
ficar i avaluar l’impacte soci-
oeconòmic de la pandèmia en 
el teixit econòmic i productiu 
de Lleida. Aquesta iniciati-
va, que es porta a terme en 
col·laboració amb la Univer-
sitat de Lleida, vol ser una 
eina per definir mesures de 
suport a curt i mitjà termini 
per a la recuperació econò-
mica de la demarcació.

❘ LLEiDA ❘ La Direcció General 
de Salut Pública va detectar 
ahir 166 nous casos de co-
ronavirus a Aragó, 115 dels 
quals asimptomàtics, i 33 
positius a Osca. Respecte a 
les zones que estan en fase 
2 flexibilitzada, 11 són ca-
sos de la comarca de Baix 
Aragó - Casp i 17 del Baix 
Cinca, Cinca Mitjà i la Lli-
tera. D’aquests 17 casos, 11 
estan associats a un mateix 
brot registrat en temporers 
d’Albalat de Cinca, que viuen 
en un magatzem il·legal.
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Un foc calcina 1,9 hectàrees de 
vegetació agrícola a Castelldans.

p. 18

L’ACA impulsa les depuradores de l’Albi 
i Cervià, que aboquen a l’Albagés.

p.19

L’estació de Lleida-Pirineus, actualment tancada pels controls de circulació del confinament.

AMADO FORROLLA

h.c.
❘ LLeiDA ❘ Renfe va posar en mar-
xa ahir a Lleida el títol de tren 
combinat d’AVE-llarga distància 
i Rodalies que permet als usua-
ris d’alta velocitat amb origen o 
destinació a Lleida viatjar gratis 
fins a les estacions de la línia 
de Manresa entre la capital del 
Segrià i Sant Guim de Freixe-
net i de la línia de la costa fins 
a Vinaixa. 

D’aquesta manera, per exem-
ple, un usuari que vulgui anar 
des de Cervera a Madrid i uti-
litzi l’AVE podrà viatjar gratis 
al tren regional fins a Lleida i 
d’allà agafar el tren d’alta velo-
citat fins a la capital estatal. En 
aquest cas, s’estalvia un total 
de 4,9 euros. 

El bitllet que es va estrenar 
ahir suposa l’extensió d’una me-
sura que ja estava implantada 
a les altres tres províncies ca-
talanes i fins i tot a Lleida a la 
combinació entre l’AVE i la línia 
de Lleida a Balaguer de la línia 
de la Pobla, que és propietat de 
la Generalitat. Ara s’amplia a 
la resta d’estacions de l’ATM de 
Lleida, és a dir, a les línies R-12, 
R-13 i R-14 de Rodalies.

Per beneficiar-se d’aquesta 
tarifa combinada, els usuaris 
disposaran d’un codi de cinc dí-
gits a la part superior del bitllet 
de tren que podran canviar a 
les màquines d’autovenda ha-
bilitades a les estacions selec-
cionant la tarifa denominada 
CombinatRodalies, i també a les 
estacions que disposin de taqui-
lla amb atenció personalitzada. 
Així, es beneficiaran d’aquesta 

Lleida estrena el títol combinat amb l’AVE 
que estalvia el cost del bitllet de Rodalies
Els usuaris tindran gratis el viatge des de Lleida fins a les estacions dins de l’ATM del pla || Els viatgers 
tenien aquest avantatge fins ara a la resta de Catalunya i al tren del Segrià a Balaguer

comunicacions trens

mesura els viatgers amb origen 
o destinació a Puigverd i Artesa 
de Lleida, Juneda, les Borges 
Blanques, la Floresta, Vinaixa (a 
les línies R-12 i R-13 de Lleida a 
Barcelona per la costa), Bell-lloc 

d’Urgell, Mollerussa, Golmés, 
Castellnou de Seana, Bellpuig, 
Anglesola, Tàrrega i Cervera 
(l’R-11 de Lleida a Barcelona 
per Manresa).

La posada en marxa del bit-
llet combinat és fruit d’un acord 
entre Govern central i Gene-
ralitat, que preveien presentar 
aquesta iniciativa però la crisi 
sanitària i la situació de confi-
nament al Segrià l’ha ajornat. 
En aquest sentit, el subdelegat 
del Govern a Lleida, José Cres-
pín, va assenyalar que “quan 

les institucions col·laboren es 
generen fruits que beneficien a 
la ciutadania”. 

Al ser preguntat per aquest 
diari, el secretari de Mobilitat 
de la Generalitat, Isidre Gavín, 
va assenyalar que “des de la Ge-
neralitat ens havíem proposat 
acabar amb aquesta anomalia 
a Lleida [al no comptar fins ara 
amb el bitllet combinat] i que 
tots els usuaris tinguessin accés 
al títol. Estem satisfets, és una 
de les millores de les noves ro-
dalies a Lleida”.

adminiStració
el nou títol s’ha posat en 
marxa a Lleida després  
d’un acord entre Renfe  
i la Generalitat

Més de 500 agències de viatges de l’estat 
oferiran paquets turístics de Lleida

turisme promoció

❘ LLeiDA ❘ El Patronat de Turisme 
de la Diputació ha tancat un 
acord amb l’Agència Corpora-
tiva d’Agències de Viatges Es-
pecialitzades (ACAVe) que farà 
possible que més de cinc-centes 
agències de tot l’Estat amb més 
de 1.000 punts de venda inclo-
guin a partir d’aquest estiu els 
paquets turístics del Pirineu i 
del pla que comercialitzen les 
empreses receptives de la de-
marcació. Amb aquest projecte 
s’aconsegueix que el conjunt de 

l’oferta de Lleida sigui present 
a l’oferta de viatges de les agèn-
cies de tot l’Estat. En aquesta 
primera fase, s’ofereixen sei-
xanta-set viatges. Per enviar 
la informació, el Patronat ha 
creat una plataforma en què 
els agents de viatges d’ACA-
Ve tenen a disposició els pa-
quets, amb els seus contactes, 
preus, serveis i una descripció. 
El cost del funcionament de la 
plataforma anirà a càrrec del 
Patronat i el projecte estarà co-

ordinat pel delegat d’ACAVe a 
Lleida, Jaume León. 

El president de l’entitat, Mar-
tí Sarrate, va definir aquesta 
iniciativa com una mesura per 
a la reactivació de l’estratègia 
del turisme a Lleida atesa la 
crisi sanitària. Sarrate va posar 
en relleu l’oferta de naturalesa 
i turisme familiar que confi-
guren els valors associats amb 
aquesta destinació turística i 
com a producte demandat en 
l’actualitat.

Fins a 700.000 
viatgers van usar 
el combinat a 
Catalunya el 2019
n La Generalitat va con-
siderar ahir una anomalia 
que els viatgers amb ori-
gen o destinació a Llei-
da-Pirineus no gaudissin 
dels avantatges del bitllet 
combinat AVE llarga dis-
tància-Rodalies, amb l’ex-
cepció dels de la línia de 
la Pobla entre Lleida i Ba-
laguer. De fet, a Barcelo-
na, Tarragona i Girona ja 
comptaven amb aquest tí-
tol de manera que al llarg 
del 2019 fins a 700.000 
usuaris es van benefici-
ar dels seus avantatges. 
Principalment, la gratuïtat 
del bitllet del tren regional 
abans o després d’utilitzar 
el d’alta velocitat. 

Però també la gestió, ja 
que no ha d’adquirir-se un 
nou títol sinó canviar el 
que s’ha comprat per un 
per als rodalies a través 
d’un codi de cinc dígits 
que apareix al títol com-
prat. Aquesta mesura ja 
va transcendir el mes de 
febrer quan el Govern ca-
talà va exposar diverses 
millores en marxa, entre 
d’altres, pàrquings dis-
suasius i augmentar fre-
qüències i busos amb nous 
horaris.

bbvA

Premi d’innovació ambiental per a una empresa de Seròs n L’em-
presa Faixamata de Seròs ha rebut el segon premi BBVA a la In-
novació en Sostenibilitat Mediambiental pel seu sistema de gestió 
de purins que redueix l’impacte ambiental.
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n La consellera de Presidèn-
cia va destacar que el PUOS 
no ha de ser excloent dels 
ajuts per pal·liar la crisi del 
Covid-19 i va indicar que 
serà complementari. Budó 
va afirmar que “si activem 
aquesta inversió en el món 
local també estem activant 
l’economia del territori i es-

tem ajudant a combatre la 
crisi”. 

La consellera va afegir que 
“si treballem aquestes obres 
amb empreses locals, esta-
rem reactivant i col·laborant 
amb l’economia local de for-
ma indirecta, que també ha 
tingut una afectació greu per 
la crisi sanitària”.

“El pla servirà per reactivar després 
de la crisi sanitària l’economia”

La presentació va tenir lloc a Puigverd (vegeu la foto) i Organyà.

segre

redacció
❘ puigverD D’agramunt ❘ La Gene-
ralitat va elevar ahir a 81,6 mi-
lions l’aportació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOS) per al 
període 2020-2024 a la demar-
cació de Lleida, que es destina-
ran a sufragar 656 actuacions, 
383 al pla amb una inversió de 
52,9 milions i 273 a l’Alt Pirineu 
i Aran amb una partida de 28,8 
milions.

La consellera de Presidència, 
Meritxell Budó, va presentar 
ahir el PUOS a Organyà i a Pui-
gverd d’Agramunt, on va expli-
car que “com a govern volem 
recuperar la capacitat inverso-
ra al món local després de vuit 
anys sense convocatòries” i va 
destacar “la discriminació posi-
tiva cap als municipis de menys 
de 5.000 habitants” amb una 
línia addicional de subvenció de 
noranta milions d’euros. 

Segons va assenyalar Budó, 
“l’objectiu és garantir l’equitat 
territorial, ja que els municipis 
més petits tenen menys capa-
citat inversora amb recursos 
propis”.

Les inversions en les comar-
ques del pla ascendiran a 12,7 
milions d’euros al Segrià, dels 
quals 2,2 aniran destinats a fi-
nançar tretze actuacions als set 
municipis del Baix Segre; 11,3 a 
la Noguera; 6,6 a les Garrigues; 
6,2 a l’Urgell; 5,8 a la Segarra; 
4,9 al Solsonès, i 5,4 al Pla d’Ur-
gell, mentre que a les comarques 
de l’Alt Pirineu i Aran seran de 
8,7 milions d’euros a l’Alt Ur-

El Govern eleva a 81,7 milions les 
inversions del PUOS a Lleida
Les comarques del pla rebran 52,9 milions d’euros i les del Pirineu, 28,8

administració ens locals

gell; 7,5 al Pallars Sobirà, 5,2 
al Pallars Jussà; 4,4 a la Val 
d’Aran; 1,8 als municipis de la 
Cerdanya de Lleida (la comarca 
rebrà gairebé cinc milions), i 1,2 
a l’Alta Ribagorça.

Pel que fa a Puigverd, l’alcal-
de, Joan Eroles, va reconèixer 
que “es tractava d’un PUOS 
molt esperat pels ajuntaments, 
especialment pels petits, ja que 
representarà una injecció eco-
nòmica important, que demos-
tra la sensibilitat del govern amb 
els municipis petits”.

entreviSta

Les mesures per frenar el Co-
vid-19 al Segrià arriben tard?
No, encara que potser no ha-
víem previst que els brots es 
produïssin aquest mes de ju-
liol. Però la realitat que es-
tem vivint és absolutament 
desconeguda. És important 
conscienciar-nos que el virus 
continua entre nosaltres i que 
es propaga amb moltíssima 
facilitat.
Hi ha queixes perquè sem-
bla que s’improvisa en cada 
moment.
Entenc que certes notícies que 
han sortit generin confusió i, 
per tant, com a govern hem de 
ser clars per generar seguretat 
a la ciutadania, però també és 
veritat que ens trobem davant 
d’uns escenaris canviants que 
ens fan canviar de criteri.
No són massa dures les mesures 
per a l’economia?
Són mesures que pretenen pro-
tegir la salut i la vida de les 
persones.
En què s’han basat?
En el que ens diuen els epide-
miòlegs, els metges i les autori-
tats sanitàries. Sempre ho fem 

atenent els criteris de tots els 
experts.
Suposaran un cop dur per a 
l’economia. Més ajuts?
Aquest dimarts vam aprovar 
destinar 6,5 milions d’euros 
del fons de contingència al Se-
grià, 2,5 per als ajuntaments 
i el consell comarcal i 4 mi-
lions d’ajudes directes per 
al teixit productiu (comerç, 
restauració...).
No seran insuficients?
També estem treballant des de 
la secretaria d’Administraci-
ons Locals de Presidència per 
poder dotar els ajuntaments 

de tot Catalunya d’un fons de 
cooperació local extraordina-
ri per fer front a les despeses 
sobrevingudes del Covid-19. 
Volem que una bona part dels 
fons estatals de contingència 
que han arribat per al coro-
navirus puguin destinar-se a 
dotar el món local amb aquest 
fons.
Quin pressupost tindrà?
Entre 100 i 150 milions.
Hi ha un repunt de casos a la 
Noguera. Prendran mesures 
en aquest sentit?
Els indicadors ens apunten que 
a la Noguera hi ha un proble-
ma. Ja ho prevèiem si fem el 
recorregut de la recollida de 
la fruita, la Noguera i el Pla 
d’Urgell seran zones en les 
quals també hi haurà aques-
ta activitat que provoca més 
concentració de població en 
determinats municipis i, per 
tant, s’haurà de prendre me-
sures. Estem treballant per tal 
de poder garantir al màxim 
que s’eviti la transmissió del 
virus i s’arribi a la transmissió 
comunitària, com tenim ara 
al Segrià.

Meritxell Budó
consellera De presiDència i portaveu Del govern

«No prevèiem que  
els brots es produïssin 

al juliol»

Reobre el 
pàrquing de 
Mont-rebei

turisme

❘  sant esteve De la sarga ❘  La 
fundació Catalunya-La Pe-
drera reobrirà demà diven-
dres el pàrquing del congost 
de Mont-rebei a la Masieta 
de Sant Esteve de la Sarga. 
Així mateix, també torna-
rà a entrar en servei el punt 
d’informació, els serveis i 
l’agrobotiga d’aquest espai, 
que van quedar tancats quan 
es va decretar l’estat d’alar-
ma el mes de març passat. 
Aquests equipaments s’obri-
ran complint totes les normes 
de seguretat que s’han esta-
blert per evitar contagis de 
coronavirus.

Ajuda per a 
explotacions 
agroalimentàries

empreses

❘ lleiDa ❘ El programa Benvin-
guts a Pagès ha estrenat una 
iniciativa d’assessorament, 
formació i estratègia comer-
cial per a explotacions agro-
alimentàries que permetrà 
presentar els productes en 
esdeveniments promocio-
nals. A Lleida s’han selecci-
onat dos firmes: Lo Caragol 
de la Serra de les Garrigues 
i Fructumcat de la Noguera. 
Aquestes dos firmes rebran 
5.000 euros d’ajuda per im-
pulsar els seus productes i 
disposar de nous aparadors 
comercials.

Aran proposa 
Frederic Vergés 
per al premi 
Robèrt Lafont

distincions

❘ vielha ❘ El ple del Conselh 
Generau d’Aran va ratificar 
ahir presentar la candidatura 
de Frederic Vergés al Premi 
Robèrt Lafont per la seua 
llarga trajectòria com a re-
ferent en l’impuls, ensenya-
ment i estudi de l’aranès, així 
com per la seua estima i cura 
d’Aran i la seua cultura i llen-
gua. Aquest guardó, concedit 
pel departament de Cultura 
de la Generalitat, reconeix 
i premia persones i entitats 
que s’hagin distingit per la 
defensa, projecció i promo-
ció de la llengua aranesa. 
Frederic Vergés és, segons 
el síndic d’Aran, Paco Boya, 
“un referent de moltes ge-
neracions en l’ensenyament 
i estudi de l’aranès, i també 
pel seu amor pel seu país i 
cultura”.

La dada

12,7
milions per al segrià

la comarca rebrà 12,7 milions 
d’euros del puos, dels quals 2,2 
seran per finançar tretze actua-
cions de set municipis del Baix 
segre.

656
actuacions

entre ajuntaments, entitats des-
centralitzades i consells comar-
cals, de les quals 383 es porta-
ran a terme a les comarques del 
pla i 273 a les de l’alt pirineu i 
aran.
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