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L'Arnau tanca una altra planta de 
Covid al baixar els hospitalitzats 

i 1 Ja només 
en queda una amb 
25 pacients i retirara 
també la carpa 

1 Detecta 
positius all4% del 
cribratge massiu 
i prendra mesures 

1· 1 Dema 
s'inicien les proves 
PCR als ve1ns d'entre 
18 i 40 anys 

Permís pera pares 
de nens a'1llats 

Alcarras va 
fer ah ir 
tests 
massius. 

Menys contagis ~ 
~3¡\ 

entre els menors - :J 

Tres ferits i 
dos famílies 
desallotjades a 
l'incendiar-se un 
taller a Tarrega 
Cremades i intoxicació 
a causa del fum 

Els Bombers van treballar ahir 
durant vuit hores en l'extinció 
d'un incendi en un taller me
dmic de nurega, sinistre en el 
qual hi va haver tres ferits, dos 
d'ells neos, i es va desallotjar 
dos famílies d'un bloc proxim. 

COMARQUES 113 

Busquen700 
hedarees al Pallars 
Jussa pera grans 
centrals solars 

COMARQUES 1 12 

• 
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Les Garrigues implantara 
la recollida porta a porta 
a tota la comarca el 2021 

COMARQUES 11 S 

C L 1 N 1 CACHE LA 1M PLANTO LO G lA 

DIENTES 
FIJOS EN 
!1 DÍA 1 
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. El risc de rebrot creix al Pirineu 
'· A finals de juny va invertir la tendencia, coincidint amb les setmanes de més afluencia turística 11 

La regió sanitaria ha passat d'índexs baixos a duplicar elllindar a partir del qual es considera alt - .. 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El risc de rebrots de Co
vid-19 ha experimentat un in
crement constant al Pirineu en 
els últims mesos. Aquesta evo
lució a l'al~a ha coincidit amb la 
progressiva arribada de turistes 
a les comarques de muntanya, 
que ha culminat amb el ple de 
mitjans d'agost. El departament 
de Salut considera que l'índex 
és alt a !'arribar a cent, i la regió 
sanitaria pirinenca se situava 
ahir en 222,82. 

• Riscalt [J Risc mitja-alt 

22/06/2020 

COMARCA A COMARCA 

O Risc mitja-baix O Riscbaix Font Departament de Salut 

22/07/2020 22/08/2020 

Fa només quatre setmanes 
tot just supera va el 54. Aquesta 
tendencia a l'alc;a s'observa tant 
al conjunt de la regió sanitaria 
del Pirineu com a les diferents 
comarques. L'índex de risc ha 
oscil·lat alllarg de l'últim tri
mestre en totes, encara que ha 
anat en augment el nombre de 
les que es trobaven en xifres de 
risc moderat i alt. 

A finals del mes de juny, gai
rebé totes les comarques del Pi
rineu van registrar índexs bai
xos. En els últims dies d'aquell 
mes i durant tot el mes de julio!, 
els indicadors de risc de rebrot 
van comen~ar a superar elllin
dar deis cent punts en di verses 
comarques. Va ser el primer 
mes de la temporada turística 
d'estiu, que es va saldar amb 
uns resultats pel que fa a ocu
pació d'allotjaments i contrac
tació d'activitats molt inferior 
al d'anys anteriors. 

Evolució alllarg de tres mesos. Els tres mapes mostren l'evolució deis índexs de risc de rebrota les comarques del Pirineu alllarg deis 
últims tres mesos, si bé han oscil·lat en alguna alllarg d'aquest període. L'Aita Ribagor~a és !'única que se situa en zero a Catalunya, al 
no haver registrat contagis en més de tres setmanes. 

La tendencia es va reafirmar 
a l'agost. Alllarg del mes gai
rebé totes les comarques han 
registrat índexs moderats i alts. 
L'excepció és l'Alta Ribagorc;a, 

que és precisament l'únic a tot 
Catalunya amb un índex zero, al 
no haver registrat nous contagis 
en més de tres setmanes (vegeu 
SEGRE d'ahir). 

L'índex en el conjunt de la 
regió sanitaria, de 54 a més de 
200, ha crescut d'acord amb 
!'arribada de visitants a les co
marques de muntanya, que han 
registrat el primer pie des de la 
declaració de l'estat d'alarma el 
mar~ passat. 

A nivell municipal, la majoria 
de localitats presenten índexs de 
risc de zero o molt baixos. Entre 
aquestes destaquen capitals com 

Rebutgen portar desenes 
de menors al col·legi a 
Alfarras per por de la Covid 
Famílies d'etnia gitana demanen classes a casa 

M. M. B./R. R. 
1 LLEIDA 1 Famílies d'etnia gitana 
d'Alfarras rebutgen portar al 
coHegi desenes de neos i nenes 
a l'inici del curs escolar per por 
de la Covid-19. Així ho van ma
nifestar ahir durant una reunió 
amb representants de l'ajunta
ment i d'Educació, en que van 
sol·licitar que els alumnes, uns 
90 i 140 menors entre els de 
Primaria i Secundaria, rebes
sin classes telematiques a casa, 
per evitar contagis al si de les 
seues famílies, especialment en 
la gent gran. Davant de la nega
tiva de la conselleria, van apun
tar a la possibilitat de no portar 
els menors a les aules durant el 
primer trimestre, fins a verifi
car que els centres són segurs 
davant de la pandemia. 

L'Associació Acció Social, de
dicada a la promoció social del 
col·lectiu gitano d'Alfarras, va 
organitzar aquesta trobada. El 
president, Antonio Jiménez, es 
va mostrar conven~ut que les fa
mílies poden deixar els menors 
a casa a l'inici del curs i que els 
docents poden encarregar-los 
deures fins que tornin a les au
les. Tanmateix, el director deis 
serveis territorials d'Educació a 
Lleida, Caries Vega, va ·dir que 

EDUCACIÓ 

El delegat d'Educació va 
recalcar que les famílies 
tenen l'obligació de 
portar els fills a les aules 

CAPITALS 

Els índexs de risc són 
baixos en capitals del 
Pirineu com el Pont 
de Suert, Sort i Tremp 

el Pont de Suert (0), Sort (18) i 
Tremp (74). Vielha, en canvi, 
se si tu a lleugerament per sobre 
delllindar del risc alt amb 104 
punts. Quant a la Seu d'Urgell, 
on ahir es van dur a terme tests 
massius davant d'una situació 
de contagi comunitari (vegeu 

la pagina 5), l'índex es va situar 
en 627, inferior al de jornades 
anteriors. 

Comarques del pla 
Encara que ha augmentat, 

l'índex de risc del Pirineu és 
inferior al de les comarques del 
pla de Lleida. En el conjunt de 
la regió sanitaria de Ponent se 
situa en 273, i totes les comar
ques es troben en xifres de risc 
alt de rebrot. 

A Tarrega, que va arribar a 
ser la capital catalana amb l'ín
dex més elevat de Catalunya, 
va descendir fins a situar-se 

La reunió que es va fer ah ir a Alfarras. 

aixo només es faria "en cas de 
malaltia, o si fos necessari tan
car un grup o el centre" pel co
rona virus. "No es fa a voluntat 
deis pares", va recalcar. 

"Les families han de portar 
els alumnes a classe, el contra
ri és absentisme", va conclou
re Vega. Va subratllar que les 
escoles i instituts obriran amb 
"les maximes garanties de se-

guretat", amb protocols que se
gueixen les directrius de Salut. 
Hi van assistir també membres 
de l'Associació Futur, que re
presenta el coHectiu gitano a 
Lleida. El portaveu, Paco Sa
lazar, va assenyalar que "hi ha 
por entre les famílies" davant 
de l'inici del cursi que intenta
ran "animar-les" a portar els 
menors a classe. 

en 622 , una mica per sota de 
la Seu. El seguía a poca distan
cia Balaguer (616) i Mollerussa 
(596). Per sota es troba les Bor
ges Blanques, amb 340 punts; 
mentre que Solsona se situava 
en 11,96, molt per sota delllin
dar de risc alt. 

Hi continua havent munici
pis que el multipliquen per deu 
i fins i tot per vint, com la Por
tella (2.088); Albesa (1.800), 
Montgai (1.670), Vallfogona 
(1.195), Albatarrec (1.360) i 
Alcarras (1.242). A Ciutadilla, 
que dies enrere va voreja els tres 
mil, ha descendit a 656. 

Deteden un nou 
contagi a Aran 
1 VIELHA 1 L'Espitau Val d'Aran 
ha detectat un nou cas de Co
vid-19 a la Val, una persona 
que hi estava de passada i 
que presentava símptomes 
lleus. Així ho va explicar 
ahir el Conselh Generau, que 
va insistir en la necessitat de 
seguir totes les mesures pre
ventives per evitar contagis. 

Torrefarrera obrira 
al complet el mercat 
1 TORREFARRERA 1 Torrefarrera 
obrira diumenge el mercat 
al complet per primera ve
gada des de l'estat d'alarma. 
Després de limitar-lo a una 
trentena de parades, ara po
dran obrir 230. 

Tornada a la 'normalitat' 
en pavellons de Fraga 
1 FRAGA 1 Els pavellons de Fraga 
tornaran a la normalitat al 
setembre, segons el consis
tori, després d'acollir tem
porers confinats durant la 
campanya de la fruita. 
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ENERGIA R~NOVABLES 

un-promotor busca unes set-centes hectarees 
al Pallars Jussa per a grans centrals solars 
Ha iniciat contactes amb els ajuntaments de Tremp, Isona i Castell. de Mur per re:unir els terrenys 11 

Espera sumar uns 350 megawatts, una potencia inedita fins a la data a les comarques lleidatanes 

R. R. 
1 LLEIDA 1 Una empresa del sec
tor de les energies renovables 
ha iniciat contactes amb ajun
taments del Pallars Jussa per 
llogar-hi unes 700 hectarees de 
sol rústic a la comarca. Pretén 
fer servir aquesta superfície 
per instaHar grans centrals so
lars que, d'acord amb les pre
visions inicials, sumarien 350 
megawatts (MW), una poten
cia inedita fins ara a les comar
ques lleidatanes. Així ho van 
explicar ahir fonts municipals. 
Es tracta de la firma catalana 
Blueprom, que ha plantejat per 
ara el seu projecte almenys a 
tres consistoris: Tremp, Castell 
de Mur i Isona i Conca Delia. 

Un llistó cada vegada més alt 
1 El grup lgnis va iniciar fa menys 
d'un mes la tramitació de quatre 
plantes solars al Segria que su
marien uns 200 MW de potencia, 
pro u per donar llum a tots els ha
bitatges de Lleida ciutat. Era el 
projecte fotovoltaic més gran a 
Lleida, si bé el que es planteja al 
Pallars el supera en superfície i 
potencia. 

Sis projedes rebutjats 
lla ponencia d'energies renova
bles, la primera tria de la Genera
litat davant de l'allau de projectes 
en marxa, ha rebutjat a Lleida sis 
pro postes pera grans centrals so
lars, jaque estan previstes en sol 
d'alt valor agrologic, en zones on 
hi ha inversions en regadiu o per
que afecten patrimoni hi!toric. 

A la ca~a de finques 

CLAUS 

Agricultors despla~ats 
1 Organitzacions agraries com 
Unió de Pagesos han expressat la 
por que els alts preus que paguen 
els promotors de centrals solars 
per llogar sol rústic desplacin els 
agricultors. 

Pares ealics 
1 Davant el rebuig de nombroses 
centrals solars, onze projectes per 
a pares eolics a la Segarra ja han 
rebut el vistiplau de la ponencia 
ambiental i creix la mobilització 
en contra. 

Representants de !'empresa 
s'han reunit en les últimes set
manes amb els alcaldes d'aques
tes localitats. En ocasions van 
ser acompanyats per l'exconse
ller d'Agricultura i antic presi
dent de la Diputació Josep Grau. 
El que va ser un dels Iíders de 
l'antiga Convergencia i expresi
dent d'Aigües del Segarra-Gar
rigues va assistir a aquestes re
unions com a assessor extern 
dels promotors. 

1 Diverses empreses busquen 
centenars d'hectarees a Lleida 
per llogar-les i instal·lar panells 
solars. lmatge d'arxiu de panells solars a Talarn. 

A Castell de Mur, ]'empresa 
preveu reunir cent hectarees 
per instaHar una central solar 
de 50 MW de potencia. L'alcal
de, Josep Maria Mullol (JxCat), 
va assenyalar que el projecte es 
planteja en terrenys de seca i en 
pendent, en part propietat de 
particulars i la resta de titulari
tat municipal. S'ha d'assenyalar 
que la Generalitat ha rebutjat 
projectes pera plantes fotovol-

TURISME ALLOTJAMENTS 

taiques a !'estar previstes en ter
ra d'alt valor agrologic ion s'han 
feto es plantegen inversions pú
bliques en regadius (vegeu les 
claus). Mullol va apuntar que 
aquesta proposta pot suposar 
nous ingressos tant per als vei:ns 
amos de finques a la zona com 
per al consistori. 

A Isona i Conca Della, l'ajun
tament ha contractat una con
sultora ambiental externa per 

avaluar quins terrenys són aptes 
per instaHar-hi panells solars. 
"Ens interessa, pero no a qual
sevol preu", va recalcar l'alcal
dessa, Rosa Amorós (ERC). Va 
explicar que el promotor va sol
licitar terreny disponible per 
llogar i va avan¡;ar que no au
toritzaran panells solars en sol 
pla d'alt valor agrícola, a prop 
de patrimoni historie ni tampoc 
al costat de nuclis de població. 

Bellver també vol limitar els pisos 
d'ús turístic i aprova una moratoria 
C. SANS 
1 BELLVER DE CERDANYAI L'ajuntament 
de Bellver de Cerdanya ha de
tectat un important augment 
deis pisos i cases que s'utilit
zen com a allotjament turístic 
(HUT) i ha iniciat els tramits 
per regular-los. Ha acordat la 
suspensió de les llicencies per 
construir o reformar immobles 
amb aquesta finalítat durant un 
any, un període en que preveu 
desenvolupar la seua propia 
normativa per posar-hi límit. 

Se sumara així a Vielha i Ager, 
les dos localitats lleidatanes 
que han aprovat fins a la da
ta normes per limitar els pisos 
turístics. 

L'alcalde de Bellver de Cerda
nya, Xavier Porta, va explicar 
que han arribat a comptabilit
zar fins a 128 habítatges d'ús 
turístic al municipi, una xifra 
que considra "massa elevada". 
"Provoca molesties entre els 
ve1ns que resideixen aquí i un 
encariment del preu de l'habi-

tatge habitual". Segons Porta, 
la presencia d'aquests pisos 
en comunitats o edíficis en els 
quals també es desenvolupa l'ús 
residencial dels ve!ns de Bell-

UN ANY DE TERMINI 

La suspensió de !licencies 
dura un any i el consistori 
espera regular els pisos 
turístics en aquest termini 

A la capital del Jussa, !'em
presa ha plantejat una instai-la
ció de 70 hectarees de superfí
cie i uns 35 MW de potencia a 
prop de Suterranya, a l'area de 
Nerets. En aquest cas, alguns 
vei:ns de la zona han expressat 
rebuig al projecte i, aquesta ma
teixa setmana, també s'ha pro
nunciat en contra la plataforma 
contraria a !'autopista electrica 
del Pirineu. 

ver provoca molesties "pe] re
giro diferent de funcionament 
en horaris, mobilitat i sorolls". 
El municipi ha detectat també 
problemes de mobilitat i una 
creixent necessitat de places 
d'estacionament, va explicar. 

Pla d'usos especial 
L'ajuntament iniciara la 

redacció d'un pla especial que 
reguli els usos d'aquests edifi
cis i que "estableixi criteris de 
desenvolupament equilibrat". 
L'incloura en la planificació ur
banística (POUM) de Bellver, 
que esta en redacció. Altres 
ajuntaments de la zona, com el 
de Prullans, també s'han mos
trat a favor de limitar la prolife
ració d'habitatges d'ús turístic. 

Mobilitzadó per 
impedir que la 
Segarra concentri 
145molins 
• La plataforma d'afec
tades per la concentració 
d'aerogeneradors (PACA) 
va afirmar ahir que pre
sentara aHegacions als 
projectes per a nous pares 
eolics a la Segarra, l'Anoia 
i la Conca de Barbera, per 
impedir la construcció de 
més de 300 molins, gai
rebé la meitat (145) a la 

. comarca lleidatana. Perla 
seua part, l'associació eco
logista lpcena va avan¡;ar 
que presentara una queixa 
a la UE i podria recórrer 
davant deis tribunals el 
decret del 2019 que em
para aquests projectes. 
Aquestes entitats, junta
ment amb el Grup de Pro
tecció del Medí Natural de 
la Segarra i L'Espitllera, 
van reiterar el rebuig a 
una implantació deis mo
lins que veuen "especu
lativa". Així mateix, van 
qüestionar el procediment 
d'avaluació ambiental uti
litzat per tramitar-los, al 
considerar que permet 
"fragmentar" grans cen
trals en pares rnés petíts, 
annexos entre si i que 
cornparteixen infraestruc
tures, un fet que conside
ren fraudulent. 

La sala polivalent de 
Salardú, impermeable 
1 NAUT ARAN 1 Naut Aran ha im
permeabilitzat el sostre de la 
sala polivalent de Salardú al 
constatar-hi filtracions. Ha 
destinat 18.000 euros a co
brir una superfície de més de 
mil metres quadrats. 

Cinquanta números de 
la revista 'Ara Lleida' 
1 LLEIDA 1 El Patronat de Turis
me de la Diputació ha editat 
el número 50 de la revista 
Ara Lleida, dedicat al "nou 
model" de turisme després 
de la crisi sanitaria. 
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