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Argimon: “Nuestra vacuna es la 
mascarilla y la distancia social”
“Aún sabemos muy 
pocas cosas sobre 
el coronavirus”
Josep Maria Argimon 
Secretari de Salut Pública

▶ LAS RESTRICCIONES DE LLEIDA. El máximo responsable de 
Salut Pública de la Generalitat admite que Lleida ha hecho un gran 
“sacrificio” pero añade que el brote sufrido ha sido “muy complejo”

▶ MEJORA DE LA EPIDEMIA. Argimon subraya el control de los 
contagios, insta a no bajar la guardia y afirma que no sabe cuándo 
podrán abrir dentro bares y restaurantes aunque confía que pronto

FOTO: Núria García / La calle Sant Martí, una de las que se benefició ayer del corte de circulación de coches
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FOTO: Núria García/ El artista Nil Safont decora una de las fachadas 

Penelles inaugura un Gar Gar 
marcado por la crisis sanitaria
Durante todo el mes una de-
cena de artistas decorarán 
las fachadas de Penelles en el 
marco de un festival que se 
adapta este año a las medidas 

sanitarias. En paralelo también 
se celebrará el Festival MurFò-
nic a partir del día 8 de agosto 
en formato reducido y con re-
serva previa.

Sabotean la línea a Tarragona a 
la altura de Vinaixa y Montblanc
Las acciones, reivindicadas 
por el colectivo L’Estaca, pro-
vocaron retrasos en la R-13 y 
la R-14 y se tuvo que habilitar 

un servicio de bus entre Llei-
da y Sant Vicenç de Calders. 
También hubo un sabotaje en 
Montblanc.

LLEIDA | PÁG.24

LLEIDA | PÁG.23

Lleida ‘abre’ las calles para 
hacer sitio a las terrazas

Defensa da marcha atrás y 
sólo llevará a Talarn a 280 de 
los 1.200 aspirantes a militar

El Pirineu confía llegar al 80% 
de ocupación este agosto     
a pesar de la crisis sanitaria 
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L’hostaleria confia arribar al 80% 
d’ocupació al Pirineu a l’agost tot 
i la incertesa davant dels rebrots
Els càmpings aspiren a assolir el 70% de reserves i “salvar el mes”
Lleida
JUDIT CASTELLÀ
Tot i les encara presents restric-
cions al Segrià i la Noguera, l’ai-
xecament de les mesures més 
estrictes ha suposat un petit res-
pir a la demarcació de Lleida. Al-
menys, al Pirineu, on els sectors 
de l’hostaleria i dels càmpings 
preveuen una “bona” ocupació 
aquest mes d’agost. 

L’hostaleria és un dels sectors 
més perjudicats per aquesta cri-
si sanitària i després del confina-
ment al Segrià, les reivindicacions 
han anat en augment. No obs-
tant això, aquest sector al Pirineu 
confia poder arribar a “un 80% 
d’ocupació les tres primeres set-
manes d’agost”, segons confirma 
Josep Castellarnau, president de 
la Federació d’Hostaleria de Llei-
da. Castellarnau diu que les pre-
visions “són bones” però matisa 
que “tot depèn d’un fil perquè no 
se sap què pot passar”. En aquest 
sentit, exposa que després d’ai-
xecar-se les mesures més restric-
tives imposades a Lleida ciutat i a 
sis municipis del Baix Segre, “s’ha 
notat l’arribada de lleidatans”. 

Un dels altres sectors que es-
pera “salvar el mes d’agost” és 
el dels càmpings. Marta Corti-
na, presidenta de l’Associació de 
Càmpings de Lleida, afirma que 
“hi està havent moltes deman-
des”, tot i que puntualitza que “ja 
teníem moltes reserves d’abans”. 
En aquest sentit, Cortina confia 
que “podrem arribar a un 70% 
d’ocupació” en parcel·les i acam-
pada. I pel que fa als bungalous, 
“els tenim plens”. És per això que 
confia poder “salvar el mes”, des-
prés de les anul·lacions que han 
anat tenint de turistes estran-
gers i també d’Espanya, com per 
exemple del País Basc. Pel que fa 
al perfil de turista, enguany “és 
turisme de Catalunya que s’ha 
quedat aquí”, explica Cortina. 

D’altra banda, l’alcalde de Sa-
lou, Pere Granados, va exposar 
en una entrevista a RAC1 que les 
restriccions al Segrià els havien 
afectat. 

FOTO: Núria García / Tot i les altes temperatures, els veïns de Lleida no van dubtar en anar a les terrasses

La Paeria 
talla quinze 
carrers per 
a què els 
bars puguin 
muntar taules

FOTO: C.C.P./ El Josep Oriol i la Laia han respost a la iniciativa del CEI

FOTO: ACN/ La Guàrdia Urbana va tallar el carrer Doctora Castells

Lleida
LAURA CORTÉS (ACN)
La Paeria va tallar ahir una 
quinzena de carrers en aquest 
primer cap de setmana amb 
terrasses obertes a Lleida per-
què bars i restaurants puguin 
muntar més taules i cadires a 
l’exterior. Tot i que es preveu 
que les temperatures a Lleida 
tornin a arribar aquest dissab-
te als 40 graus, molts veïns no 
ho van dubtar i se’n van anar 
a trobar amb familiars o amics 
en alguna de les terrasses que 
des de dijous ja poden tornar a 
obrir a la capital del Segrià. 

Al bar Beat del barri de 
Cappont, per exemple, el tall 
Doctora Castells els permet 
ampliar de 7 a 23 taules a l’ex-
terior. Hostalers i veïns cele-
bren la mesura i molts d’ells 
demanen que el tall d’alguns 

carrers s’allargui tot l’any per re-
duir la circulació i ampliar els es-
pais per a vianants.

Precisament en qüestions de 
terrasses, el Govern va modificar 
les seves resolucions perquè bars 
i restaurants dels municipis amb 
restriccions de l’àrea metropolita-
na de Barcelona i de set municipis 
del Segrià puguin obrir més enllà 
de la mitjanit. La modificació es 
va publicar ahir dissabte al Diari 
Oficial de la Generalitat (DOGC) 
després que el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
tombés el tancament a mitjanit 
decretat pel Govern.

Com a conseqüència de la situ-
ació provocada per la Covid-19, 
treballadors i treballadores de 
l’àrea metropolitana de Barce-
lona i altres demarcacions, s’han 
desplaçat al Pallars a teletreba-
llar per les seves empreses. Per 
què aquestes persones puguin 
treballar amb condicions i ser-
veis de qualitat, el CEI Pallars Jus-

sà ha readaptat els serveis que 
ofereix habitualment, oferint la 
possibilitat de contractar els es-
pais per setmanes a persones 
que teletreballen desplaçades 
Pallars. Una setmana després 
que s’hagi llençat aquesta ofer-
ta els primers teletreballadors 
ja comencen a ocupar els espais 
del CEI Pallars.

El Pallars Jussà compta amb 
els primers teletreballadors 
d’altres zones de Catalunya

DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2020 | TEMA DEL DIA 3
CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
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La plataforma de Lleida 
NUC exigeix poder obrir 
l’interior dels restaurants
Una vintena de persones van tornar 
a sortir per rebutjar les restriccions
Tot i les altes temperatures 
registrades ahir, una 
vintena de persones es 
van manifestar a Lleida 
convocats per la plataforma 
NUC per rebutjar les 
restriccions sanitàries. 

Lleida
J.C.
La plataforma NUC (Nova Unitat 
Ciutadana) va tornar a sortir ahir 
als carrers de Lleida per protestar 
contra les restriccions establertes 
pel Govern de la Generalitat per 

frenar la propagació del coronavi-
rus a la ciutat. Amb la manifesta-
ció, que va aplegar una vintena de 
persones a dos quarts de set de la 
tarda, la plataforma demana que 
es permeti l’obertura de l’interior 
dels bars i restaurants de la ciutat 
i, també, més aforament a les ter-
rasses. 

A banda d’això, el portaveu de 
la Nova Unitat Ciutadana, Daniel 
Consuegra, exigeix a les institu-
cions “transparència” per poder 
conèixer  “quines són les estadísti-
ques per adoptar les mesures que 

s’estan prenent”. En aquest sentit, 
Consuegra considera “totalment 
insuficients” els ajuts previstos 
“no només per l’hostaleria, sinó 
per tots els sectors”. És per això 
que assegura que “continuarem 
fent manifestacions per exigir a la 
Paeria que sigui coherent”. 

SUPORT AL CIUTADÀ

Des d’aquesta nova plataforma 
defensen que “no es pot deixar 
de banda el ciutadà” en una crisi 
sanitària, econòmica i social com 
aquesta. 

FOTO: Núria García/ Els manifestants van acudir a la concentració amb màscares a les cares i pancartes
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La residència Mare Güell, de 
Cervera, a la comarca de la Se-
garra, ha registrat un brot de co-
ronavirus que afecta residents i 
treballadors, segons van infor-
mar ahir fonts del Departament 
de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya. En aquest centre ja es 
van detectar quatre casos po-
sitius de Covid-19 aquesta ma-
teixa setmana, en el marc d’un 

cribratge que es va fer dimecres 
passat dia 29 de juliol, i ara s’han 
confirmat 7 nous casos, que ele-
ven a onze els contagis. 

Davant d’aquesta situació, el 
Departament de Salut està estu-
diant aquest brot, que ha obli-
gat a confinar a les seves cases 
a diversos treballdors i treballa-
dores i a aïllar als residents po-
sitius.

Pugen a onze els positius 
per coronavirus al centre 
Mare Güell de Cervera

Fira de Lleida és la primera ins-
titució firal que ha habilitat a les 
instal·lacions un sistema d’intel-
ligència artificial per reprendre 
l’activitat de forma segura per 
la Covid-19. El programari d’AI.
Just, spin-off de l’empresa llei-
datana Just Digital, tal com ja 
va avançar LA MAÑANA detec-

ta i monitoritza en temps real el 
compliment de les normatives 
de prevenció, mitigació i conten-
ció de l’epidèmia per garantir la 
seguretat dels assistents, expo-
sitors i treballadors amb l’ob-
jectiu de reactivar amb respon-
sabilitat l’activitat firal, un dels 
sectors més afectats. 

Fira de Lleida reprendrà 
l’activitat amb un sistema 
d’intel·ligència artificial

El Ministeri de Defensa va fer 
marxa enrere ahir i finalment 
enviarà a l’Acadèmia d’Infanteria 
de Toledo a 900 dels prop de 
1.200 aspirants a militar que es-
tava previst que anessin a Talarn. 
Segons va avançar Pallars Digital 
i va poder confirmar l’ACN, Ta-
larn ha rebut l’ordre de reallot-
jar 900 militars i finalment seran 
280 els aspirants que es despla-
çaran i s’allotjaran a l’Acadèmia 

General Bàsica de Suboficials 
de Talarn, que té una capacitat 
per a 300 persones. Fins aquest 
dissabte estava previst que els 
1.200 militars es desplacessin 
al Pallars Jussà per examinar-se. 
D’aquests, 300 s’havien d’allot-
jar a l’Acadèmia i la resta en es-
tabliments turístics. Compromís 
per Tremp va criticar que des de 
l’ajuntament s’hagi rebutjat el 
desplaçament i “creat alarma”. 

Talarn rebrà 280 dels 1.200 
aspirants a militars perquè la 
resta els traslladen a Toledo
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Penelles posa en marxa 
el Gar Gar ajornat per 
la crisi del coronavirus
Deu artistes aniran treballant a les 
parets de la població sense coincidir
La localitat de Penelles, tot 
i les adverses condicions 
actuals, vol continuar 
potenciant la cultura. Ha 
enfocat el festival Gar 
Gar en un format reduït. 
D’altra banda, la localitat 
podrà gaudir del festival de 
música Mur Fònic, solidari 
amb artistes afectats per la 
stuació de pandèmia.

Penelles
REDACCIÓ
Tot i l’estat d’alarma, el confina-
ment del Segrià i una part de la 
comarca de la Noguera, Penelles 
continua potenciant la cultura. 
Així, com ja s’havia anunciat no 
s’ha suspès el festival Gar Gar 
que normalment tenia lloc el pri-
mer cap de setmana de maig i 
s’ha traspassat a l’agost canviant 
el festival completament de for-
mat. El certamen l’ha començat 
l’artista Berni Puig pintant l’inte-
rior de l’església Sant Joan Baptis-
ta que serà inaugurada pròxima-
ment. El festival tindrà lloc durant 
tot el mes amb la presència de 
deu artistes que aniran realitzant 
actuacions a les parets de la vila, 

FOTO: Núria García / L’artista Nil Safont treballant ahir dins del festival, enguany en un format diferent

FOTO: Núria García / L’interior de l’església acabat de pintar

sense coincidir entre ells, i on la 
part més festiva desapareix. El di-
rector del festival, Jordi Solsona, 
va comentar que aquest any el 
festival busca tornar a l’estil clàs-
sic de l’street art amb referents 
com Musa71 i Zach Oreo. El fes-
tival queda marcat per la incer-
tesa del dia a dia, i s’haurà d’anar 
seguint  a través de les xarxes so-
cials. D’altra banda, la població 

podrà gaudir del festival de músi-
ca Mur Fònic, Sons de l’Oest, que 
inclou una fase de selecció, de la 
qual sortiran sis grups o artistes 
guardonats. Aquests tocaran en 
concerts els dissabtes a 8, 15 i 22 
d’agost a l’exteior de bars i restau-
rants, per donar vida al poble, i 
se’ls farà saber el premi a la gala 
final, el 29 d’agost amb el Mag La-
ri i Cesc Freixas.
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Antoni Flores, president de la 
comarcal s’ERC a la legislatura 
anterior, repeteix càrrec amb al-
guns dels membres, com l’alcal-
dessa de Tremp, Pilar Cases, el 

cap de llista de Salàs de Pallars, 
Toni Millet o el president de Jo-
vent Republicà Pallars Jussà, Pol 
Oliva. Valença Castells serà la 
nova secretària general.

Antoni Flores repeteix com 
a president d’ERC al Jussà

FOTO: Alt Pirineu-Esquerra / ERC del Jussà va celebrar un congrés

L’Ajuntament de la Vall de Boí 
ha inaugurat recentment una ti-
rolina doble de 40 metres, ubi-
cada a la zona d’esbarjo i oci al 
Passeig del Riu de la població de 

Barruera. A més, també s’ha ins-
tal·lat un joc giratori, un gronxa-
dor adaptat i un llit elàstic, que 
complementaran els equipa-
ments ja existents.

Instal·len una tirolina doble 
de 40 metres a Barruera

FOTO: Ajuntament de la Vall de Boí / Imatge de l’equipament d’oci

Rescaten una 
persona ferida 
en un tormell al 
Pont de Suert
Els bombers van haver de res-
catar ahir a la tarde al Pont de 
Suert una persona que havia 
caigut i que presentava el tor-
mell lesionat. No va fer falta 
la intervenció de l’helicòpter. 
D’altra banda, els bombers 
també van haver d’intervenir 
quan una persona es trobava 
desorientada en una zona de 
muntanya a  l’Alt Àneu.

L’objecte de la intervenció és 
la reurbanització del camí de 
la Costa de la Ribera del nucli 
de Sant Martí de Maldà i tindrà 
com a objectiu principal la re-
novació del paviment i la xarxa 
de clavegueram, que es troba 
en mal estat de conservació. El 
camí és d’especial interés turís-
tic a l’acabar a la Peixera del Riu 
Corb i també al tenir al costat 
els antics safarejos.

Sant Martí inicia 
la urbanització          
del Camí de la 
Costa de la Ribera

cfarre
Resaltado



Las hermanas Cristina, Gemma 
y Helena Capdevila de Almace-
lles han emprendido este fin de 
semana la aventura de realizar 
una gira en autocaravana de diez 
días, por diez ciudades y ofre-
ciendo diez conciertos. Las her-
manas Capdevila son Cristina, la 
hermana mayor, periodista y pro-
ductora del proyecto; Gemma, la 
mediana y cineasta, y Helena, la 
pequeña que es la cantautora y 
que aprovecha para promocionar 
su primer EP, ‘Fairytailes’.

“Durante el confinamiento pa-
samos muchas horas juntas en 
casa y decidimos dar forma a un 
proyecto que aunara las vertien-

tes de las tres: el periodismo, el 
cine y la música”, explica Cristi-
na sobre cómo surgió la idea de 
crear la productora 3Bandes con 
ese proyecto conjunto englobado 
como ‘Nothing but road’.

El recorrido finalmente ha em-
pezado en Taüll con un concierto 
el pasado viernes con la iglesia 
de Sant Climent de fondo. La ruta 
sigue por Aínsa (Huesca), Artajo-
na (Navarra), Cartes (Cantabria), 
Luarca y Colunga (Asturias), Can-
delario (Castilla y León), Campo 
de Criptana (Castilla La Mancha), 
Morella (Valencia) y Almacelles, 
el pueblo natal de estas expedi-
cionarias.

“La experiencia del primer 
concierto ha sido inmemorable. 
Los presentes se mostraron muy 
participativos durante todo el 
concierto y se acercaron a charlas 
con nosotras una vez terminado. 

Sólo tenemos buenas palabras 
porque la hospitalidad ha sido 
muy buena”, dicen a LA MAÑA-
NA. El lugar escogido para la ac-
tuación fue el exterior del restau-
rante Tribulosi, “con unas vistas 
espectaculares”. Las tres están 
muy agradecidas por el trato re-
cibido por los regentes Jordi y 
Montse, “una pareja estupenda”.

“Por ser nuestra primera vez 
en autocaravana nos las apaña-
mos muy bien. El único invonve-
niente es la falta de aire acondi-
cionado, pero por todo lo demás, 
nos hemos adaptado muy bien. 
Ya hemos tenido las primeras 
anécdotas graciosas, que nos 
guardamos para el documental y 
el libro”, apuntan.

Helena, que estudia produc-
ción musical en Barcelona, esta-
ba realizando un proyecto de fin 
de curso consistente en producir 
una canción, “pero fue más allá y 
se animó a componer unas cuan-
tas más” que confió al conocido 
músico Txabi Ábrego Txopeitia 
quien las está mezclando en su 
estudio El Zulo. “Las cuatro can-
ciones tienen una sonoridad folk, 
cuentan con instrumentos como 
el acordeón, la trompeta, el vio-
lín, el bajo y la batería, y tienen 
como objetivo la denuncia”, es-
pecifica.

Todo el recorrido que están 
haciendo las hermanas Capdevi-
la es grabado por Gemma e Iñaki 
Gorraiz, “un ‘filmmaker’ que nos 
acompaña en la aventura” y da-
rá lugar a un documental dirigido 
por la propia Gemma y un libro de 
crónicas, diseñado y escrito por 
Cristina. El documental plasmará 
el patrimonio de los pueblos, sus 
gentes, los conciertos y nuestras 
aventuras durante el viaje.

En cuanto al libro de crónicas, 
según Cristina, tendrá una es-
tructura apaisada y constará de 
una fotografía ‘de postal’ de cada 
pueblo visitado, acompañada de 
una crónica escrita y de un código 
QR que dará acceso a una cápsula 
audiovisual. Estos breves vídeos 
serán musicados por Helena con 
canciones en acústico.

Taüll, primera parada de la gira 
de las hermanas de Almacelles
3Bandes ofrecerá 10 
bolos en 10 ciudades

FOTO: 3Bandes / Helena Capdevila promociona su EP ‘Fairytailes’

La Pobla de Segur acogerá el fin 
de semana del 7 y 8 de agosto la 
primera edición del festival ‘Orí-
gens’, en el que actuarán, res-
pectivamente, el cantautor Roger 
Mas, presentando su último ál-
bum, ‘Parnàs’, y El Petit de Cal Eril 
que hará lo propio con su última 
referencia, ‘Energia fosca’.

Roger Mas y El 
Petit de Cal Eril, 
en el ‘Orígens’ 
de la Pobla

FOTO: Satelite K / Roger Mas presentará su último álbum, ‘Parnàs’

La Welcome Talent Society y la 
Cambra de Comerç de Barcelo-
na han concedido el Premio de 
Honor Talent Cambra de Mece-
nazgo 2020 a la Fundació Cas-
tell de Peralada, y el Premio Co-
vid-19 Acción Solidaria a la Obra 
Social Sant Joan de Déu.

La sexta edición del certamen 
ha distinguido a la Fundació 

Castell de Peralada por su gran 
“contribución al talento cultu-
ral” y su “implicación en el teji-
do social y empresarial” de Cata-
lunya, mientras que también ha 
premiado a la Obra Social Sant 
Joan de Déu por su agradecido 
programa solidario sobre la pan-
demia, ‘Las caras de la vulnera-
bilidad’.

El Castell de Peralada y 
Sant Joan de Déu, premios 
Honor Talent Cambra 2020
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ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida
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