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Cultura compensaré con 
obras del MNAC y de la 
Paeria al Museu de Lleida 

Hasel recibe 
otra condena 
y Lleida vive 
una jornada de 

. 'tranquilidad' 
La Audiencia confirmó ayer 
dos años y medio por amena
zas a un testigo en un juicio. 
Por otra parte, el juez dejó en 
libertad provisional a los siete 
detenidos el martes. Ayer no 
hubo que lamentar incidentes 
en Lleida. LOCAL I PAG. 11 

Ponsa dice que se "facilitaró" la 
entrega del arte sacro a Aragón • ' 

El centro perderó el centenar de 
piezas procedentes de la Franja 

FOTO: O. Bosch (ACN) f Técnicos de residencias participaren ayer en una formación para prevenir el Covid-19 

El Pirineu pide un "corredor 
blanco" para ir a esquiar y la 
relajación de las restricciones 
Representantes de Ayunta- fines de semana y se permita 
mientos y Consells del Pirineu a la restauración poder servir 
se reunieron ayer para estudiar cenas en los /oca /es. Por otra 
derñandas a la Generalitat, en- parte, el Procicat comunicara 
tre elias la creación de un "co- hoy la decisión sobre las medi-
rredor blanco" para el acceso a das vigentes. Sa lut ha detecta-
las pistas de esquí. Asimismo, do una cierta ralentización de la 
también solicitan que el corner- disminución de los casos positi-
cio no esencial pueda abrir los vos del Covid-19. 

Mollerussa 
alerta de un 
repunte de 
casos positivos 

Quejas de 
los empleados 
del geriótrico 
de la Pobla 
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FOTO: NASA (EFijo/ llustración del 'Perseverance' llegando al planeta 

Aterrizaje con éxito en Marte 
de la misión de la NASA 1 PAG.24 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Creixen els grups escolars 
confinats .a· Lleida, però 
amb menys quarantenes 
Les comarques de. Lleida tenien 
ahir un total de 61 grups esco
lars confinats, dos més que di
mecres, sego~s el balanç diari 
del Departament d'Educació. 

Malgrat aquest lleuger incre
ment, el nombre de persones 
confinades va baixar en les da
rreres 24 hores en passar de les 
1.365 dimecres (1.270 alumnes 
i 95 professionals) a les 1.299 
d'ahir (1.199 alumnes i 100 pro-

fessionals), el que representa un 
descens de 66 persones. Fins 
ahir s'havien detectat 2.034 po
sitius entre l'alumnat de Lleida i 
367 entre els professionals. 

!.:'Escola de Tartareu ZER 
Montsec de les Avellanes i San
ta Linya continua tancada, amb 
el seu únic grup confinat, i l'Es
cola Vedruna de Mollerussa, tot 
i que està oberta, és la que té 
més grups confinats, amb sis. 

fOTO;~ Alc.ím:ara / Vacunació de personal docent ahir a Lleida 

Salut administra a Ponent 
l .388 primeres dosis i 156 
segones vacunes en un dia 
El Departament de Salut ha ad
ministrat en la darrera jornada 
1.388 primeres dosis de la va
cuna a les comarques de Ponent 
(1.217 a la regió sanitària de 
Lleida i 171 a la de l'Alt Pirineu 
i Aran), a més de 156 dosis de 
la segona vacuna contra el Co
vid-19 (97 a la plana i 58 al Pi
rineu). 
Amb aquestes dades, actual-

ment hi ha un total de 12.734 
persones a les terres de Lleida 
que ja es poden considerar im
munitzades en haver rebut les 
dues dosis. 

Salut va continuar ahir amb el 
procés de vacunació del perso
nal del centres educatius al pa
velló Onze de Setembre de Llei
da, així com a Tàrrega, Vielha, la 
Seu d'Urgell, Tremp i Puigcerdà. 

Solsona tanca equipaments 
esportius i 1/ escola de música 
per un brot entre els joves 
!.:'Ajuntament de Solsona ha 
anunciat el tancament de les ins
taHacions esportives municipals i 
l'Escola Municipal de Música des
prés que s'hagi detectat un brot 
de Covid-19 entre un grup d'ado
lescents del municipi. 

La mesura, que va entrar en 
vigor ahir dijous i s'allargarà fins 
el dia 7 de març, es podria re
forçar amb d'altres en funció dels 
resultats del cribratge que es va 

fer també ahir a l'Escola Arrels 
Secundària i els tests dels alum
nes de l' Institut Francesc Ribal
ta que es consideren contactes 
~ls positius d'Arrels. En tres dies 
s'han diagnosticat 30 positius de 
Covid-19 al municipi de Solsona, 
vint dels quals podrien ser de la 
variant britànica. A més, en un sol 
grup escolar s'hi van detectar 11 
casos. 

Segons va manifestar ahir el 

Mollerussa demana que 
s/ intensifiqui la prevenció 
davant el repunt de 
casos dels darrers dies 
Hi ha 13 grups escolars confinats i 
suma 227 denúncies des del juliol 
~:Ajuntament de Mollerussa 
toma a fer una aida a la 
ciutadania perquè reforci 
tes meswes de prevenció 
de la CovJd.-19 davant el 
repunt de c:asos detectats al 
munidpi. 

Mollerussa 
REDACCIÓ 

Així mateix, intensificarà els con
trols per part de la Policia Local, 
la qual actuarà coordinada amb 
els Mossos d'Esquadra, per tal 
de vetllar pel compliment de to
tes les mesures tant al carrer com 
també en interior d'establiments. 

Així es va acordar ahir en la re
unió setmanal del comitè d'emer
gència del Pla de Protecció Civil 
de Mollerussa, convocada per 
l'alcalde de la ciutat, Marc Sol
sona, que va donar compte que 
en la darrera setmana s'ha pas
sat a 66 casos, fet que situa la 
taxa de rebrot a 1201 amb una 
RT de 1,64. Solsona ha instat a 
relaxar-se pensant en la vacuna, 
ja que només 449 veïns de Mo
llerussa porten una primera dosi 
de vacuna, de les quals solament 
290 ja duen la segona. 

A la reunió també s'ha posat 

fOTO: Aj. Molenau I Reunió telemàtica del Comitè d'Emergència 

en relleu que actualment a Mo
llerussa hi ha tretze grups esco
lars confinats, 8 a Primària i 5 a 
Secundària, situació que també 
preocupa. En aquest sentit, des 
del CAP de Mollerussa es torna a 
insistir en la necessitat de fer bé 
les quarantenes que determinen 
els professionals ~nitaris, ja que 
s'ha detectat que hi ha incompli
ment en determinats casos. 

Pel que fa a les actuacions fe
tes per la Policia Local, s'han in
terposat des del juliol un total de 

227 denúncies per no dur la mas
careta adequadament posada, 3 
en la darrera setmana. Pel que fa 
a l'incompliment de la mobilitat, 
s'han posat un total de 139 de
núncies, mentre que pel que fa a 
infringir la normativa de reunions 
s'han posat un total de 9 denún
cies des que va entrar en vigor. 
Quant a les actes aixecades a bars 
per incompliment de la normati
va, se n'han posat un total de 19, 
onze a titulars d'establiments i 
vuit a clientela . 

consistori de Solsona en un co
municat, estan en contacte amb 
el Departament de Salut per tal 
de "reforçar" el seguiment de les 
persones que aquests dies estan 
confinades. 

fOT~ Aj. 5oiJoM I El pavelló municipal de Solsona, tancat des d'ahir 

Tot i aquest increment de ca
sos a la capital del Solsonès, que 
coincideix amb els dies en què 
s'hauria celebrat el Carnaval, 
l'alcalde, David Rodríguez, va re
calcar que "no s'ha d'acusar nin
gú en concret ni cap col·lectiu, 
sinó conscienciar tothom, joves 
i adults''. I va afegir que "no es 
tracta de buscar culpables, sinó. 
solucions per frenar la transmis
sió del virus i evitar situacions de 
risc". 

• 
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Respqnsables de residències es 
formen en prevenció del Covid 

L'Ajuntament _ 
de la Pobla es 
reuneix amb 
els treballadors 
del geriàtric 
per les queixes 

Tècrrics de centres de Ponent aprenen 
com sectoritzar les seves instal·lacions 

cies. Les sessions es fan en grups 
reduïts d'entre 5 i 6 persones per 
tal que puguin ser el màxim de 
pràctiques. Es plantegen esce
naris de risc de com ha d'actuar 
el responsable higènico-sanita
ri dels centres, que majoritària
ment són infermeres. 

L'Ajuntament de la Pobla de 
Segur es reunirà avui amb els 
treballadors de la residèn
cia pública Verge de la Ribe
ra després que els empleats 
del centre hagin mostrat la 
seva "decepció" per les con
dicions laborals que tenen. 
En una carta de la CGT, asse
guren que fan torns que po
den superar les deu hores i 
denuncien ràtios i salaris bai
xos. L'alcalde, Marc Baró, va 
explicar que "volem arribar a 
un acord i regularitzar els ho
raris laborals de tota la planti
lla". Els treballadors exposen 
que se'ls ha volgut imposar 
"sense consens" una jornada 
de set dies continuats, treba
llant tres caps de setmana al 
mes, el que genera "cansa
ment físic i emocional". 

Una seixantena de 
responsables higènic
sanitaris de diferents 
residències de les regions 
sanitàries Ueida i Alt Pirineu 
i Aran rebran formació 
fins dimarts que ve sobre 
m~ures de prevenció 
contra el Covid-19 en 
aquests centres. 

Bellpuig 
ORIOL BOSCH (ACN) 

A les sessions se simulen situa
cions del seu dia a dia amb els re
sidents, algunes de risc, per tal de 
posar a prova les decisions que 
s'han de prendre. 

La delegada de Salut en coor
dinaciÓ de residències, Anna Ma
ria Fité, ha assegurat que han 
aprofitat que ara els centres es-

FOTO: 0.8. (ACN) I Prova de com repartir el menjar de forma segura 

Hi ha les habitacions vermelles 
i les grogues, que és on es troben 
els possibles casos de coronavi
rus. Llavors es plant~ja als parti
cipants com han de fer els dife
rents "circuïts" de forma correcta 
per evitar la propagació del virus. 
Circuïts com el trasllat de la vaixe
lla amb el menjar o la bugaderia. 
"És un entrenament", va destacar 
Fité, que també va posar en valor 
que a la part fina l es faci un "brie
fing" per compartir~ analitzar si
tuacions i sentiments, perquè en 
alguns casos "s'han sentit sols" 
durant la pandèmia. 

----------------·------- ------

tan "en un moment tranquil" per 
fer aquesta formació, necessària 
perquè la transmissió del virus 
encara és activa i cal seguir re
forçant mesures. Així mateix, els 
participants troben un espai per 

compartir experiències viscudes. 
Fité ha explicat que la formació 

pràctica es fa per millorar el ma
neig respecte a la sectorització, 
els circuïts i el reforç de les me
sures de prevenció a les residèn-

Tot i que s'ha fet alguna forma
ció simi lar a les Terres de l'Ebre, 
de moment, aquesta és l'única 
que s'ha fet a Catalunya. 

Dels Pirineus a la plana de Lleida 

La Força 
dels Municipis 

Patrimoni-

Una herència que es viu i se sent 
a cada racó del territori 

El patrimoni construït al llarg del temps és 
la força i la identitat del territori, de la seva gent 

i dels seus paisatges. Ueida és la suma d'uns 
municipis que ens ofereixen descobrir, pedra 

a pedra, una riquesa patrimonial excepcional. 

Diputació de Lleida 
La força dels municipis 
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La Diputació insta a incloure 
Catci.lunya dins de les zones 
afectades per la Filomena 
Aprovada per unanimitat la moció però amb 
retrets del PSC a ERC: "Jordà es mereix un zero" 
Lleida 
JUDIT CASTELLÀ 

La Diputació va aprovar ahir per 
unanimitat la moció presenta
da· per ERC per a què s'inclogui 
Catalunya a les zones greument 
afectades pel temporal Filomena. 
Tot i la unanimitat en el sentit del 
vot, el debat no va estar exempt 
de retrets, especialment entre el 
PSC i ERC. 

La portaveu republ icana, Mer
cè Carulla, va defensar que amb 
la moció es vol que es "reconegui 
Catalunya per pa rt del govern de 
l'Estat com una zona greument 
afectada per una emergència 
de protecció civil i que s' inclogui 
en el paquet d'ajudes les zones 
afectades per aquest temporal". 
Carulla, que va deixar clar que la 
moció no la presentaven en tant 
que ERC sinó que se' ls hi havia 
facilitat, va lamentar que "no en
tenem perquè el govern espanyol 
perquè no actua igual en totes les 
comunitats, fet que malaurada
ment ja hi estem acostumats". 

Una argumentació que va ser 
çgnt raposada pel portaveu so
cialista, Fèlix Larrosa, que va ad
vertir que "no hem de fer lluites 
partidistes d'aquesta situació". 
Sobre la discriminació de l'Estat, 
Larrosa va apuntar que "l' hi hau
ria de preguntar a la senyora Jor
dà si han tramitat aquesta petició 
que, pel que jo sé, ahir encara ho 

FOTO: Diputació / Imatge de la sessió plenària del mes de febrer celebrada ahir 
---·-··-··· ·- -····· --- ·-- -·---··---------

ho havien fet". Per Larrosa, Jordà 
es mereix "un zero" perquè "no 
ha assumit les competències". En 
aquest sentit, Amador Marquès 
(UA) també va expressar que "no 
volem fer lluites partidistes". La 
portaveu de Cs, Maria Burrel, va 
considerar que era un "brindis al 
sol" i la portaveu d' En Comú Po
dem, Elena Ferre, va defensar el 

vot favorable a la moció per "de
fensar la pagesia on calgui". Des 
de Junts també van donar suport 
a la moció. També es va aprovar 
la moció de Cs perquè s'adoptin 
totes les mesures necessàries per 
reduir l'enorme increment del 
preu de l'electricitat però es va re
butjar la moció dels Comuns pel 
reforç de la prevenció de les Iu-

do paties. Així mateix, les mocions 
presentades pel PSC i UA sobre un 
replantejament de les restriccions 
també es van af'rovar. Fora de les 
mocions, el ple va donar llum ver
da al protocol específic per preve
nir l'assetjament sexual i l'adhesió 
de l'ens al Manifest envers el fu
tur de les concessions hidroelèc
triques a Espanya. 

Alcarràs modifica l'ordenança 
de trànsit per seguretat davant 
l'augment de patinets elèctrics 

FOTO: AJ. Alcarràs/ Imatge de l'Ajuntament del municipi d:Aicarràs 

El Ple d'Alcarràs va aprovar ahir 
una modificació de l'Ordenança 
Municipal de Trànsit per tal de 
regular la circulació pel terme 
municipal de patinets elèctrics i 
altres vehicles de mobilitat per
sonal amb garantia de seguretat 
pels vianants, conductors i altres 
usuaris de l'espai públic, inclosa 
la ciutadania que utilitza aquests 
nous vehicles que, recentment, 

han proliferat al municipi. La 
modificació arriba després que, 
aquesta tardor, el consistori im
pulsés una campanya de sensi
bilització per promoure l'ús res
ponsable d'unes màquines per 
les quals, recorda l'alcalde, Jordi 
Janés, :'era necessari dotar al con
sistori d'eines per donar resposta 
als eventuals conflictes que es 
poden arribar a generar". 

El Consell del 
Segrià ofereix 
assessorament 
laboral juvenil 
Per tercer any consecutiu el 
Consell Comarcal del Segrià 
ofereix, mitjançant el progra
ma Referent d'qcupació Juve
nil, assessorament i acompa
nyament al jovent en la inserció 
al mercat laboral i ocupacional 
i orientació educativa i formati
va. El servei està adreçat a no
is i noies d'entre 16 i 29 anys. 
L'assessorament es fa de forma 
individual o en grups de jovent 
dels diferents municipis i tam
bé es fan sessions en instituts. 
Durant l' últim any, el servei es 
presta tan presencialment com 
telemàtica ment. 

Els Serveis 
Socials de la 
Noguera es 
reuneixen 
amb entitats 
Amb la intenció d'apro
par més els serveis a la 
ciutadania i contribuir en 
aquells aspectes que incre
menten la relaéió en l'àm
bit de l'associacionisme, 
l'àrea de Serveis Socials es 
desplaçarà a tots els pobles 
presencialment. A causa de 
les mesures preventives, 
es van haver d'interrom
pre forçosament gairebé 
tots els actes i accions que 
es duien a terme per a les 
entitats i de la comarca. La 
primera de les trobades va 
tenir lloc a Menàrguens. 

Una enquesta 
al Jussà mostra 
I/interès per la 
compra online 
Des del projecte de dinamitza
ció comercial del Pallars Jussà 
s'ha dut a terme una enquesta 
per conèixer els hàbits de con
sum dels treballadors i treba
lladores de l'Administració i els 
Serveis públics de la comarca. 
Els resultats recollits apunten 
que la tendència de compra 
online de la majoria de les per
sones que responen l'enquesta 
és superior a la mitjana de Ca
talunya. Tot i així, posen de ma
nifest la voluntat de realitzar 
més compres de proximitat. 
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