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esports | pàg. 22
la diputació de lleida firma convenis 
amb onze entitats esportives  
per 372.000 euros

GUIA | pàg. 28
l’ajuntament de sarroca de lleida 
reparteix cistelles valorades en uns       
350 euros per fomentar la natalitat

1,50 €

Cues als comerços de Lleida 
però el Pirineu, totalment buit
Índexs positius || Els ingressats a les 
UCI baixen a la meitat en una setmana 
i ara en queden nou

Aran || Té l’índex de rebrot més baix 
de Catalunya, amb un 6,5,  
i a la província també descendeix

No confiar-se || Salut adverteix que no 
està garantida la mobilitat de Nadal  
si pugessin els casos

La capitaL registra eL miLLor dia de vendes des de L’inici de La pandèmia eL passat mes de març

és notícia ❘ 3-7 economia ❘ 21

mAtIe moNNé

Mor calcinat           
al xocar amb el 
cotxe contra un 
talús a Vallfogona 
de Balaguer

ItmAr fAbregAt

L’accident va ocórrer 
a primera hora del 
matí i, a l’espera de 
confirmació oficial, es 
tractaria d’un home 
d’Albesa d’uns 60 anys

comarques ❘ 15El cotxe i el conductor van quedar totalment calcinats.

Esquiadors per lliure ahir a Baqueira Beret, que està tancada.

Les farmàcies,  
sense logística   
en autotests PCR

Acomiadament a 
la Seu i a Tremp ja 
són 34 els morts

232 milions a la 
nova ajuda per     
a autònoms

El Col·legi de Farmacèu-
tics diu que Lleida no 
podrà fer els autotests 
PCR, sí els serològics.

El geriàtric de la Seu ha 
acomiadat una inferme-
ra per negar-se a entrar 
a la zona Covid.

La Generalitat destina-
rà 232 milions d’euros 
a la nova ajuda per a 
autònoms.

L’Eix Comercial ahir 
a mitja tarda.
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coronavirus comarqueS

redacció / acn
❘ lleiDa ❘ Amb la declaració de 
l’estat d’alarma, “al març van 
tancar les residències. Després 
va arribar la desescalada, però 
a l’estiu van tornar a tancar. Els 
usuaris podien sortir una hora 
al dia. Més tard va ser una hora 
a la setmana”. 

Durant vuit mesos, la resi-
dència de Tremp, com moltes 
d’altres, ha obert de forma espo-
ràdica i ara, menys de tres set-
manes després de detectar-se un 
brot, acumula més de 30 morts. 

“De què ha servit tot aquest 
confinament si el meu familiar 
ha acabat morint de Covid”, es 
pregunta un dels parents d’una 
usuària del centre traspassada 
arran del contagi. L’afectat cri-
tica deficiències en el servei, 
sobretot aquest últim mes. Des 
que es va declarar el brot els 
usuaris estan confinats a les 
habitacions, amb retards de 
fins a dos hores a entregar els 
principals menjars, encara que 
“en alguna ocasió han oblidat 
portar l’esmorzar o el berenar”. 

El servei de bugaderia ja no 
funciona i la reubicació dels re-

sidents es va dur a terme amb 
tanta pressa que diversos ob-
jectes personals van quedar a 
l’anterior habitació.

El brot en aquesta residència 
del Jussà va segar ahir una altra 
vida, de forma que els morts són 
ja 34. Així mateix, hi ha 88 usu-
aris positius al geriàtric, 9 d’in-
gressats a l’hospital de Tremp, 

“De què ha servit tancar la residència des del 
març si el meu familiar ha mort de Covid?”
Critiquen deficiències en el servei de la residència Fiella de Tremp, sobretot l’últim mes || Una altra 
defunció per Covid eleva la xifra de decessos a 34 i mantenen la crida per trobar personal

2 que van ser traslladats a la Po-
bla i un altre que és a Guissona. 
Aquests tres últims van donar 
positiu després del trasllat. Hi 
ha 43 treballadors positius.

Fonts pròximes van explicar 
que “encara falta personal” i es 
manté activa la crida de Ges-
tió de Serveis Sanitaris (GSS, 
al capdavant de la residència 
després de la intervenció). Van 
assenyalar que dijous es torna-
ran a fer PCR als professionals 
i que n’hi hauria algun que ja 
s’ha reincorporat després de su-
perar la Covid. Van assegurar 
que “ara es tracta d’estabilitzar 
la situació” i “després s’haurà de 
mirar què ha passat”.

nouS teStS
Dijous es tornaran a        
repetir les proves PCR  
a  tots els treballadors 
d’aquest geriàtric

n La consellera de Salut, Al-
ba Vergés, va defensar ahir 
la gestió de les residències i 
va dir que, amb els “mesos 
d’aprenentatge” de la primera 
onada, en la segona els casos 
en aquests centres han caigut 
un 52%. En la comissió d’in-
vestigació del Parlament, va 
detallar que a la primavera hi 
va haver 15.648 contagis en 
residències, mentre que en la 
segona onada són 7.542. Se-
gons Vergés, les defuncions 
han passat de 6.323 a 1.065 i 
les hospitalitzacions, de 3.313 

a 1.135. L’oposició va criticar 
que Salut no assumís la gestió 
dels geriàtrics fins al 8 d’abril 
o que es dificultessin les desin-
feccions per part de la Unitat 
Militar d’Emergències. Vergés 
va assenyalar que la coordi-

nació entre els departaments 
ha estat sempre “màxima” i 
que no van posar traves a la 
intervenció de l’exèrcit. En la 
mateixa línia que el conseller 
de Treball, Chakir el Homra-
ni, va afirmar que no hi va 
haver cap ordre per no derivar 
les persones amb Covid de les 
residències a hospitals. Vergés 
va posar de relleu que després 
de la primera defunció van 
recomanar no fer visites i va 
dir que “vist en perspectiva 
podríem haver llançat una 
instrucció”.

Vergés: “Els casos en residències han baixat un 52%”

mortS
la consellera de Salut diu 
que les defuncions han 
passat de 6.323 en la 
primera onada a 1.065 ara

hoSpital del pallarS

equiPamentS

Traslladen pacients 
del sociosanitari a 
l’alberg de Tremp
n Dotze pacients del soci-
osanitari de l’Hospital del 
Pallars van ser traslladats 
ahir a l’alberg de Tremp per 
alliberar espais. L’objectiu 
és atendre pacients aguts de 
forma més satisfactòria en 
pròximes onades de la Covid 
i separar aquesta àrea dels 
malalts del virus. L’alberg 
s’ha adaptat per acollir divuit 
persones. Salut va assenyalar 
que és una acció planificada 
des de fa temps i que no té a 
veure amb el brot de la resi-
dència. Per atendre els paci-
ents s’ha traslladat un equip 
de l’hospital a l’alberg, que 
està previst que fins a la pri-
mavera funcioni com a alberg 
hospital.trasllat de pacients de l’àrea sociosanitària de l’hospital del pallars a l’alberg de tremp.

aCn

c. SanS / redacció
❘ lleiDa ❘ La Generalitat estudia la 
petició d’Andorra, de l’ajunta-
ment de la Seu i del consell co-
marcal de l’Alt Urgell per equi-
parar el Principat amb aquesta 
comarca i aixecar les restricci-
ons de mobilitat a banda i ban-
da de la frontera. El conseller 
d’Interior, Miquel Sàmper, va 
explicar ahir que “existeix la 
possibilitat” d’acceptar la peti-
ció i va reiterar que la debatran 

en el marc del Procicat “per te-
nir una resposta com més aviat 
millor”. Sàmper va manifestar 
que des de la Generalitat són 
conscients que “hi ha molta in-
teracció laboral i social” entre 
l’Alt Urgell i Andorra. Va ex-
plicar que ell i la consellera de 
Salut, Alba Vergés, es van reu-
nir la setmana passada amb els 
seus homòlegs andorrans per 
estudiar aquesta opció, però va 
reconèixer que la pròrroga de 

la fase 1 de la desescalada “ha 
alentit” algunes qüestions.

Per la seua part, la síndica 
d’Aran, Maria Vergés, ha recla-
mat al vicepresident, Pere Ara-
gonès, que flexibilitzi el pas a la 
frontera amb França. Vergés va 
explicar que ha enviat una carta 
a Aragonès en la qual demana 
que s’autoritzin els desplaça-
ments “per anar a comprar”, 
sempre “amb un document de 
responsabilitat”.

El Govern veu possible equiparar  
Alt Urgell i Andorra en mobilitat
Aran demana que s’autoritzin entrades i sortides de francesos

leS clauS

Mobilitat amb Andorra
❚ el Govern d’andorra, l’ajun-
tament de la Seu i el consell de 
l’alt urgell van demanar aixecar 
les restriccions de mobilitat en-
tre els dos territoris. el conseller 
d’interior, miquel Sàmper, va 
explicar ahir que tractaran la 
proposta en el Procicat “per te-
nir una resposta com més aviat 
millor”.

Val d’Aran
❚ el Conselh Generau d’aran ha 
demanat a la Generalitat que, 
amb un document de respon-
sabilitat, es permeti la mobilitat 
amb França per anar a comprar 
i rebre clients del país veí.

L’alcalde de Bossòst, Ama-
dor Marqués, ha remès una altra 
missiva al conseller d’Exteriors, 
Bernat Solé, amb la mateixa pe-
tició. Segons Marqués, la mo-
bilitat a França és més flexible 
que a Catalunya perquè poden 
desplaçar-se en un radi de 20 
quilòmetres durant 3 hores, la 
qual cosa els permetria comprar 
al Baish Aran. A França la mo-
bilitat serà lliure el dia 15 i a 
Catalunya això arribaria més 
endavant, a partir del 21. Mar-
qués va indicar que la Val porta 
des de finals de novembre recla-
mant la flexibilització. Fins i tot 
han mantingut contactes amb el 
subdelegat del Govern central, 
José Crespín, que va indicar que 
són temes que competeixen al 
Govern ja que l’Estat manté la 
frontera oberta.
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Una avaria deixa sense electricitat 
6.000 abonats de Cappont.

p. 11
Mig centenar de sancions per
festes il·legals en un cap de setmana.

p. 12

Imatge d’un menjador escolar el curs passat, quan no hi havia pandèmia de coronavirus.

S.e.
❘ lleiDa ❘ Educació ha concedit 
fins al moment 8.482 beques 
de menjador a la província de 
Lleida, gestionades a través dels 
consells comarcals, cosa que re-
presenta gairebé un miler més 
(985 exactament) que les 7.497 
atorgades a començaments de 
desembre de l’any passat. L’in-
crement és del 13,1% i pugen 
a totes les comarques excepte 
al Pla d’Urgell, on descendei-
xen lleugerament al passar de 
les 532 concedides el desem-
bre del 2019 les 486 actuals. 
Així mateix, malgrat l’incre-
ment general, el percentatge 
del total d’ajuts que cobreixen 
tot el cost del servei de menja-
dor no ha augmentat i es man-
té en al voltant d’una de cada 
dotze. Així, aquest any són 
sols 959 les beques de menja-
dor del cent per cent, cosa que 
significa un 12,7% de totes les 
concedides, mentre que l’any 
passat va ser d’un 12,2% (917). 
Això sí, aquesta vegada la resta 
de beques atorgades són d’una 
quantia superior, ja que el de-
partament ha substituït les que 
cobrien el 50% de l’import del 
menjador per altres que arriben 
fins al 70%.

Per comarques, el Segrià és 
la que acumula un nombre ma-
jor d’ajuts concedits pel consell 
comarcal, amb 4.285 del 70% 
i 731 del 100%. En global són, 
5.016, un 11% més que el curs 
passat (515 ajuts més). La se-
gueixen la Noguera amb 800 
ajuts, 48 més (765 i 35, respec-
tivament), i l’Urgell amb 612, 

Educació concedeix 8.482 beques de menjador 
a Lleida, gairebé mil més que l’any passat
A través dels consells comarcals, encara que només un 12,7% cobreixen el cent per cent del cost del 
servei, pràcticament el mateix percentatge que en el curs anterior || La resta d’ajuts són del 70%

ensenyament ajuts

que són 82 més (582 i 30). El 
consell comarcal del Pla d’Ur-
gell ha atorgat 486, de les quals 
459 del 70% i 27 del 100%, i 
el de la Segarra 464, que són 
106 més (424 i 40). A l’Alt Ur-

gell se n’han aprovat 308 (297 
i 11), quan l’any passat van ser 
250 (58 més); al Pallars Jussà se 
n’han concedit 223 (170 i 53), 
que són 97 més; 210 a les Gar-
rigues 195 i 15), 62 més; 208 al 
Solsonès (només 3 del 100%, 
35 més; 90 a l’Alta Ribagorça 
(85 i 5), nou més; i 65 al Pallars 
Sobirà (56 i 9), deu més.

En el conjunt de Catalu-
nya, Educació ha atorgat ja 
141.796 ajuts, 8.049 més que el 
desembre del 2019. Del total, 
21.437 corresponen al 100% 

del cost del menjador i la res-
ta, 120.359, cobreixen el 70%. 
El departament ha destinat ara 
per ara una dotació econòmica 
de 112.202.254,21 euros, però 
recorda que es tracta d’una par-
tida oberta, ja que s’atendran les 
peticions que sobrevinguin du-
rant el curs escolar, sempre que 
compleixin els requisits. Educa-
ció assegura que encara hi ha 
6.855 sol·licituds pendents de 
resoldre per part dels consells, 
sense concretar-ne quantes a 
cada comarca.

partIda oberta
encara queden sol·licituds 
per resoldre i el 
departament recorda que 
atendrà noves peticions

Local per a una entitat 
que reparteix aliments

emu cessió temporal

❘ lleiDa ❘ L’Empresa Municipal 
d’Urbanisme (EMU) cedeix 
un local de la seua propietat 
a l’Associació de Caritat Sant 
Vicenç de Paül, ubicat en el nú-
mero 7 del carrer Tallada, per 
destinar-lo a suport logístic del 
servei d’assistència a famílies 
en situació de pobresa i exclusió 
social que porta a terme aquesta 
entitat. El president de l’EMU, 
Sergi Talamonte, va firmar ahir 
el contracte de cessió tempo-
ral. “Hem tingut en compte el 

difícil context econòmic i soci-
al derivat de l’alarma sanitària 
per a les famílies i el caràcter 
marcadament social del servei 
d’aquesta associació”, va argu-
mentar. La cessió tindrà vigèn-
cia de desembre a març, coinci-
dint amb la campanya d’hivern 
de repartiment d’aliments. L’as-
sociació és actualment conces-
sionària del local del número 9, 
i el del 7 se cedeix com a suport 
per l’augment de les necessitats 
per la crisi de la pandèmia.

LeS dadeS

7.523
beques del 70%

Concedides aquest curs per 
tots els consells comarcals de 
lleida, fins a aquest mes.

LeS cLauS

Comarques amb més ajuts
z les comarques en les quals 
s’han concedit més ajuts són 
el Segrià, amb 5.016, un 11% 
més que el curs anterior. Del 
total, 4.285 són del 70% i 731, 
del 100%. 
  a la Noguera són 800, un 
6,4% més, i 612 a l’Urgell, un 
15,4% més. a la Segarra són 
464 i l’increment és del 30%, 
i a l’alt Urgell, 308, un 23,2% 
més.

Comarques amb menys
z el Pallars Sobirà és la co-
marca amb menys beques 
amb 65, seguida de l’alta Ri-
bagorça amb 90 (en els dos 
casos, un 11% més)

959
beques del 100%

Suposen el 12,7% de tots els 
ajuts de menjador atorgats 
de moment.

Maite MoNNé

❘ lleiDa ❘ Els treballs 
per urbanitzar un 
tram de la vorera 
del carrer Enric 
Farreny, entre Pe-
riodista Trapa i 
l’avinguda de les 
Germanies, a Ciu-
tat Jardí, ja han co-
mençat.  
També es plantaran 
arbres, es col·loca-
rà un sistema de 
reg, se soterrarà 
una línia elèctri-
ca i s’adequarà el 
clavegueram.

Urbanització de 
la vorera d’un 
tram del carrer 
Enric Farreny
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Greu per cremades un veí d’Arbeca  
a l’incendiar-se el seu garatge.

p. 14
Pares i l’escola Pau Claris de la Seu, 
contra la caldera de biomassa.

p. 16

Imatge del cadàver de l’os Cachou, que va ser trobat a Les el mes d’abril passat.

C.G.A.

redaCCIó
❘ lleiDA ❘ Una trentena d’entitats 
ecologistes de Catalunya, Ara-
gó, Navarra, de la resta d’Es-
panya i també de França s’han 
unit per “donar la veu d’alar-
ma” sobre la situació de l’os al 
Pirineu. Aquestes organitzaci-
ons demanen “canvis radicals” 
en la gestió d’aquesta espècie 
després de la mort de Cachou 
(a Aran el mes d’abril passat), 
Sarousse (a la Ribagorça arago-
nesa el passat dia 29) i un altre 
exemplar a la regió occitana de 
l’Arieja. Volen que s’investigui 
“amb rigor i independència” 
qualsevol mort d’un plantígrad 
i també que les administraci-
ons es personin com a acusació 
particular en aquests casos. Ai-
xí mateix, demanen introduir 
nous exemplars que substituei-
xin els que hagin mort per causa 
humana.

Aquestes organitzacions eco-
logistes van afirmar que estan 
“decidides” a utilitzar tots els 
mitjans legals als tribunals com-
petents i la Unió Europea “per 
aconseguir un canvi radical en 
les polítiques de conservació 
de l’os bru i el seu hàbitat al Pi-
rineu”. Exigeixen als governs 
de Catalunya, Aragó, Navarra, 
Espanya i França una més ferma 
defensa d’aquesta espècie.

Insten que es proclami la ne-
cessitat de respectar la vida de 
l’os, com a espècie protegida, i 
s’adquireixi un compromís en 
relació amb la seua recupera-
ció. També demanen aprovar 
els plans pendents, com els de 
Catalunya i Aragó, i que es res-

Trenta entitats ecologistes exigeixen canviar 
la gestió del programa de l’os al Pirineu
Insten les administracions a personar-se com a acusació en les morts de plantígrads amb intervenció de 
l’home || Arran de les defuncions de Cachou a Aran, Sarousse a Aragó i un altre exemplar a França

medi ambient fauna

Talarn veu estable el pacte 
amb JxCat més enllà del 14-F

política diputació

❘ lleiDA ❘ El president de la Di-
putació de Lleida, Joan Talarn, 
es va mostrar convençut que 
els resultats de les eleccions 
al Parlament de Catalunya 
del 14-F no afectaran el pac-
te de govern que hi ha entre 
ERC i JxCat a la corporació 
provincial.

Talarn va assegurar a ACN 
que el pacte a la Diputació té 
“bona salut” i això es demostra 
amb els pressupostos que han 
treballat per al 2021 després 

de fer un “canvi important” 
en la manera de plantejar els 
comptes d’aquest exercici que 
ara s’acaba, deixant de ban-
da les pràctiques com els ajuts 
discrecionals als consistoris.

Talarn va confiar, a més, 
que després de les eleccions 
la Generalitat tingui un Go-
vern prou fort com per superar 
la crisi arran de la pandèmia 
per la Covid-19 i “reprendre 
la lluita com a poble per la lli-
bertat de Catalunya”.

Tremp aprova la moratòria a la  
instal·lació de plaques solars al municipi

energies renovables

❘ TremP ❘ El ple de Tremp va apro-
var ahir a la nit la moratòria 
d’un any a la instal·lació de pla-
ques solars al municipi. L’inici 
dels tràmits per modificar el 
Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal (POUM) per deter-
minar on es poden instal·lar 
plaques ja es va debatre en el 
ple del mes passat, encara que 
l’aprovació va quedar ajorna-
da. L’alcaldessa, Pilar Cases, 
va recordar que el consell i el 
Geoparc treballen en un estudi 

per regular la instal·lació de 
plaques, davant les nombroses 
peticions per desplegar-les, i 
l’aplicaran en els plans urba-
nístics. També es va donar 
llum verda a la suspensió de 
la taxa de terrasses del 2021. 
A la sessió, el grup socialista va 
demanar a Cases sobre la falta 
d’informació inicial per part de 
la residència en relació amb el 
brot de Covid. Cases va recor-
dar que al conèixer els primers 
positius es van posar a disposi-

ció del centre, però va ser una 
tercera persona qui va alertar 
de la gravetat del brot (vegeu 
la pàgina 6). Dirigint-se a l’edil 
socialista Silvia Romero, Ca-
ses va dir que “a vostè sí que 
li truquen dient-li què neces-
siten, però a mi no”. Romero 
va explicar que li va trucar un 
conegut per saber com podien 
obtenir 50 cubells d’escombra-
ries, que Salut els va demanar 
arran dels primers casos, i els 
va derivar als serveis socials.

pectin la resta. De la mateixa 
manera, veuen necessari de-
senvolupar formacions dirigi-
des als caçadors sobre el com-
portament que té l’os davant 
de l’home. Entre la trentena 
d’entitats ecologistes es troben 
Ipcena, Trenca, SOS Ribagorça, 
Ecologistes en Acció o WWF 
Espanya.

En relació amb la mort de l’os 
Cachou, fonts del Conselh Ge-
nerau d’Aran van explicar que 
estan “pendents que s’aixequi 
el secret de sumari d’una part 

del cas”, que es troba en mans 
de la justícia.

Val a recordar que fins a la 
data ha transcendit que aquest 
plantígrad, trobat mort a Les 
el mes d’abril passat, va morir 
enverinat amb anticongelant i 
que la policia va buscar aquest 
producte a la casa de l’agent de 
Medi Ambient acusat. A aques-
ta persona se li atribueix un su-
posat delicte contra la fauna, un 
altre de revelació de secrets i un 
tercer de prevaricació. Aquest 
agent manté el seu lloc al Con-
selh Generau d’Aran, però està 
apartat del seguiment dels os-
sos a Aran de forma temporal, 
mentre la investigació judicial 
segueixi el seu curs.

aran
el Conselh, pendent que 
s’aixequi el secret de sumari 
de part del cas de la           
mort de Cachou

LeS CLauS

Tres ossos morts aquest any. Enguany han 
mort tres ossos al Pirineu. Es tracta de Cachou, 
el cadàver del qual es va trobar a Les a l’abril, Sa-
rousse, que va morir a trets a finals del mes pas-
sat a la Ribagorça aragonesa, i un altre exemplar 
a la regió occitana de l’Arieja.

Defensa d’aquesta espècie. Una trentena 
d’entitats ecologistes d’Espanya i França dema-
nen “canvis radicals” en la gestió de l’os. Insten a 
investigar amb rigor qualsevol mort.

Formació a caçadors. Veuen necessari desen-
volupar formacions dirigides als caçadors sobre 
el comportament que té l’os davant de l’home. 
Demanen també a les administracions que es 
personin com a acusació particular en els casos 
de defuncions d’ossos.

Entitats ecologistes. Són una trentena d’asso-
ciacions de Catalunya, Aragó, Navarra, de la res-
ta d’Espanya i també de França, entre les quals 
es troben Ipcena, Trenca o SOS Ribagorça.
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Verónica Fuente 
encapçala la 
llista de Podem

política

❘ LLeiDa ❘ L’actual responsa-
ble de la secretaria de Medi 
Rural de Podem Catalunya, 
Verónica Fuente, encapçala-
rà la llista electoral del par-
tit per Lleida, Alt Pirineu i 
Aran en les eleccions al Par-
lament el 14-F. És educado-
ra social i ha centrat el seu 
treball en el tractament de 
trastorns addictius i menors 
en risc d’exclusió social. Tre-
balla al centre d’acolliment 
per a joves migrats a la de-
marcació. Aspirarà a repre-
sentar Lleida al Parlament i 
va apostar per “invertir els 
fons europeus en ajuts a sal-
var la xarxa de treballadors 
que mantenen Lleida”, va dir 
Fuente.

Concurs entorn 
del bròquil  
a la Fuliola

iniciatives

❘ La fuLioLa ❘ La Cooperativa 
d’Ivars i l’ajuntament de la 
Fuliola organitzen el primer 
concurs de cuina amb brò-
quil, per fomentar-ne el con-
sum, que se celebrarà el cap 
de setmana vinent, coincidint 
amb la festa major de Santa 
Llúcia de la Fuliola. 

Els part icipants s’han 
d’inscriure abans del diven-
dres 11 de desembre tru-
cant als telèfons 973570044 
o 652095917 o enviant un 
correu electrònic a mribal-
ta@coopivars.coop. 

Els participants han de re-
collir un lot de tres bròquils 
a la Cooperativa d’Ivars de 
la Fuliola.

Agramunt 
celebra avui el 
Mercat de Nadal

celebracions

❘ agramunt ❘ Agramunt manté 
el seu Mercat de Nadal que, 
com marca la tradició, se 
celebrarà avui dia 8 de de-
sembre des de les 10 a les 19 
hores. Ho farà amb les me-
sures de prevenció contra la 
Covid. El perímetre estarà 
controlat i s’habilitarà un 
únic sentit de circulació, que 
serà des del carrer Sió cap a 
la plaça del Mercat. 

A més, s’han reduït les 
parades participants, que 
ocuparan un únic costat del 
carrer per evitar aglomera-
cions. Agents cívics infor-
maran de les mesures i hi 
haurà dispensadors de gel 
hidroalcohòlic.

redacció
❘ arbeca ❘ Un veí d’Arbeca de 47 
anys va resultar ferit greu per 
cremades diumenge passat a 
la nit després que es produís 
un incendi al garatge de casa 
seua. El ferit va ser evacuat 
en un helicòpter medicalitzat 
a l’hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona. 
    L’home tenia un vint-i-cinc 
per cent del cos amb cremades 
i també va resultar intoxicat 
per inhalació de fum, segons 
van informar els Bombers de 
la Generalitat. Ahir estava in-
gressat en estat greu a la unitat 
de Cremats de l’hospital.

El foc es va declarar per cau-
ses desconegudes a les 21.48 
hores de diumenge a la casa si-
tuada al número 6 de la plaça 
Catalunya d’Arbeca i fins al lloc 
van acudir cinc dotacions dels 
Bombers de la Generalitat. 

A l’arribar, el foc ja estava 
completament desenvolupat 
al garatge. Les flames van fer 
malbé dos cotxes, dos motoci-
cletes i material elèctric. També 

van resultar afectats un entre-
solat i la façana. L’alcalde, Sergi 
Pelegrí, va lamentar el succés i 
va explicar que “hem ofert a la 
família afectada el nostre ajut i 
tècnics municipals han revisat 
l’immoble”. 

Els afectats s’han reallotjat 
amb familiars que també vi-
uen a la localitat, segons va 
informar Pelegrí. Els Bombers 

no van finalitzar el servei fins 
passada la mitjanit.

Balanç
Val a destacar que els Bom-

bers van treballar entre l’1 de 
gener i el 30 de novembre en un 
total de 387 incendis d’habitat-
ge a les comarques de Lleida. 
Això representa una mitjana de 
vuit casos per setmana (vegeu 

SEGRE de diumenge). En tot 
l’any passat se’n van comptabi-
litzar 451. La xifra més elevada 
de l’últim lustre es va produir el 
2017 amb 508 focs, la qual cosa 
suposa gairebé deu emergènci-
es setmanals. Bombers alerten 
que aproximadament un 20% 
dels incendis que afecten edifi-
cis tenen l’origen en xemeneies 
o altres sistemes de calefacció.

estat en el qual ha quedat la façana de l’immoble arran de l’incendi.

maite monné

Greu per cremades un veí d’Arbeca 
a l’incendiar-se el seu garatge
El foc es va produir diumenge a la nit en una casa situada a la plaça Catalunya || 
El ferit va ser evacuat en helicòpter a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona

successos emergències

e.f.
❘ LLeiDa ❘ Àger ha sol·licitat a la 
Diputació una actuació d’emer-
gència al camí del congost de 
Mont-rebei afectat per l’últim 
despreniment. La corporació 
provincial assumirà els treballs 
per reparar el sender i sanejar 
el pendent en el punt on es va 
registrar l’allau de roques el 
passat 12 de novembre, al lí-
mit entre els municipis d’Àger i 
Sant Esteve de la Sarga, encara 
que la major part de l’afectació 
es va registrar al terme muni-
cipal d’Àger. 

L’allau, que va enfonsar un 
tram del camí de 50 metres, va 
obligar a tancar els tres acces-
sos a Mont-rebei pel perill de 
noves esllavissades. Tècnics de 
la Diputació han inspeccionat la 
zona amb un dron i han revelat 
l’existència de blocs de pedra 
que amenacen de caure, per so-

La Diputació repara el camí de mont-rebei
Àger demana una actuació d’emergència per obrir el sender després de l’allau que va 
enfonsar un tram del traçat i els tècnics proposen un estudi geològic de tot el congost

espais naturals successos

imatge d’arxiu del despreniment del dia 12 de novembre.

agents ruraLs

bre i per sota, del tram del camí 
afectat. Proposen consolidar 
els blocs a través d’ancoratges 
amb barres d’acer. Per a això, 
caldrà traslladar maquinària i 

personal en helicòpter, atesa 
la dificultat d’accés, netejar el 
despreniment i excavar a la 
roca per recuperar l’amplada 
del camí enfonsat. Els treballs 

suposaran una inversió de més 
de 81.600 euros. Així mateix, 
recomanen un estudi geològic 
de tot el congost per minimit-
zar riscos. 

L’alcaldessa d’Àger, Mireia 
Burgués, va incidir en la neces-
sitat de tenir un pla d’usos de 
Mont-rebei, que ja contempla 
un informe geològic. La pri-
mera edil va afegir que aques-
ta actuació d’urgència serà més 
costosa que la que es va dur a 
terme fa un any a l’accés per 
Corçà. No obstant, va afegir 
que ha de primar la seguretat 
de la zona per tornar a obrir el 
sender al públic. 

Els tècnics també proposen 
un projecte constructiu mit-
jançant drons per quantificar 
els volums de roca a fixar i la 
quantitat d’ancoratges amb pro-
cessos geoinformàtics amb les 
dades dels drons.

cinc dotacionS
Hi van treballar cinc 
dotacions i les flames van 
fer malbé dos vehicles, dos 
motos i un entresolat
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