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L'Aran demana conèixer el pla Baixen els 
grups escolars 
confinats, 
però pugen les 
quarantenes 

. 

del Govern per controlar el brot 
El 92% dels casos detectats al territori són de la 
variant britànica, mentre a Catalunya són el 40% 

Segons el darrer balanç del De
partament d'Educació, les esco
les de la demarcació de lleida 
van registrar ahir 61 grups con
finats, un menys que dimarts. 
Així mateix, actualment hi ha _ 
1.408 persones en quarantena, 
de les quals 1.296 són alumnes 
i 112 professionals. Això suposa 
un increment de 37 persones 
respecte a l'última actualitza
ció. D'altra banda, Educació va 
notificar el tancament de la llar 
d'infants Tic-Tac de Lleida, que 
afecta 3 grups i 34 alumnes. 
l'Escola Mare de Déu de Talló 
de Bellver de Cerdanya conti
nua sent la que té més incidèn
cia de Covid-19 a les aules, amb 
un total de sis grups confinats. 

Vielha 
ACN 

la síndica d'Aran, Maria Vergés, 
ha demanat a Salut conèixer qui
nes "previsions i possibles me
sures" té previst aplicar a l'Aran 
davant l'alta incidència de la Co
vid-19. Vergés va comunicar ahir 
que el Conselh Generau d'Aran 
"no compta" amb més instru
ments ni competències per a 
aplicar més mesures ni accions 
de les actuals i va assegurar que 
"si aquest augment de la inci
dència es consolida, la pressió 
hospitalària 1 l'aplicació de pos
sibles mesures de relaxació de 
les restriccions es veuran condi
cionades a l'Aran". Així mateix, la 
síndica d'Aran va sol·licitar a Salut 
augmentar el nombre de dosis 
de vacunes contra el coronavirus 
que arriben a Aran. El Conselh 

Generau va informar que Salut ha 
detectat la presència de la variant 
britànica a la Val d'Aran. 

la vacuna pot ajudar a millorar 
la lluita contra el virus, va dir i va 
recordar que les dades, "situen 
l'Aran com el territori amb el risc 
de rebrot més alt de tota Catalun
ya". Segons l'informe epidemiolò
gic emès pel Departament de 
Salut, basat en vint-i-quatre mos
tres de pacients positius l'últim 
mes, vint-i-dues de les seqüencia
cions corresponen a la soca brità
nica de la infecció, el que suposa 
un 92% del total, mentre que a 
Catalunya representa el 40%. 

Per la seva banda, la conse
llera de Salut, Alba Vergés, va 
dir ahir que estan en diàleg amb 
l'Aran i que s'estan "demanant 
mútuament la màxima implica
ció". També va indicar que "no to-

Treballadors de la residència 
de la Pobla es concentren per 
denunciar les ((indignes" 
condicions laborals que tenen 

FOTO: ACN I Una trentena de persones van participar en la protesta 

les treballadores de la Residèn
cia Verge de Ribera, de la Pobla 
de Segur es van concentrar ahir 
davant del centre per denunci
ar le·s "indignes" condicions la
borals que l'Ajuntament els im
posa. A la concentració, en què 
van participar una trentena de 
persones, no s'hi van poder unir 
les cuidadores que es trobaven 
treballant al centre. Aquestes 
volien fer una aturada de cinc 

minuts per unir-se a la protesta 
a la porta de la residència i es 
van trobar amb totes les sortides 
tancades. Entre les condicions 
labo~ls que vol imposar l'Ajun
tament a les treballadores hi ha 
una jornada set hores i mitja du
rant 7 dies seguits i treballant 3 
caps de setmana al mes. Diuen 
que se'ls vol imposar aquest ca
lendari "sense consens" a partir 
de 1'1 de març. 

FOTO: ACN I La consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa 
.. -·-----------··---

tes les mesures són les que van al 
Procicat i les que s'escriuen", sinó 
que es fan "moltes altres accions" 
als territoris sobretot a través dels 
agents comunitaris per vetllar 

que es compleixin les mesures i 
els aïllaments. "S'ha vist més mo
viment de persones i hem de vet
llar perquè tothom compleixi les 
mesures", va assenyalar Vergés. 

Pel que fa a les dades globals 
de Catalunya, els grups escolars 
confinats per coronavirus són 
955, 104 més que en el darrer 
balanç, mentre que les perso
nes en quarantena són 23.750 
(+ 2.697). 

Tàrrega aixeca les restriccions 
especials per la millora de 
la situació epidemiològica 

... 
Es reobren equipaments municipals i parcs infantils 

Tàrrega va aixecar ahir les restric
cions sanitàries especials que es 
van decretar el passat S de febrer 
davant la millora significativa de 
les dades epidemiològiques. Se
gons van informar les autoritats 
sanitàries, la capital de l'Urge
ll ja no es troba en situació de 
transmissió comunitària i durant 
l'última setmana s'han detectat 
només 10 nous casos positius de 
Covid-19 al municipi. A més, el 
risc de rebrot i la velocitat de pro
pagació se situen en 218,79 i 0,84 
respectivament, molt per sota 
dels 1.112 i 1,83 de principis de 
mes. Per això, s'han reobert equi
paments municipals d'ús cultural 
i esportiu, parcs infantils i fonts. 

la reobertwa permetrà re
prendre l'agenda cultural previs
ta (concerts, teatre, exposicions). 
Tot i això, es vetllarà per evitar 
aglomeracions de gent abans i 

FOTO: Aj. Tàrrega f Agents de la policia local treuen les cintes dels parcs 

després de cada activitat, en es
pecial al Teatre Ateneu. També es 
podrà fer ús de tots els serveis de 
la Biblioteca Germanes Güell (fins 
ara només oferia préstec de do
cuments) i l'Escola Municipal de 

Música reprendrà les classes pre
sencials. 

Tot i això, des del consistori fan 
una crida a no abaixar la guàrdia i 
a continuar extremant la precau
ció per contenir el Covid-19. 

cfarre
Resaltado



La JUEVES 25 DE FEBRE RO DE 2021 1 COMARQUES 19 

Els Mossos detenen un . 

motorista per envestir un 
ag~nt a l' A-2, a Alcarràs 
El jove s'havia saltat un control de 
trànsit a l'N-Il, al terme de Soses 
Lleida 
REDACCIÓ 

Els Mossos van detenir ahir un veí 
d'Alcarràs, de 29 anys i nacionali
tat romanesa, com a presumpte 
autor dels delictes de conducció 
temerària, amenaces i atemptat 
contra els agents de l'autoritat. El 
cos va muntar dilluns un control 
de trànsit al quilòmetre 450 de 
l'N-Il, a Soses. Els agents van ob
servar una motocicleta que feia 
un avançament prohibit a dos ve
hicles mentre s'apropava al con
trol. El conductor va fer cas omís 
a les indicacions dels agents per 
tal que s'aturés, va fer un canvi de 
sentit i va fugir a gran velocitat. En 
accedir a I'A-2, a Alcarràs, una al
tra patrulla va intentar aturar-lo, 
però el motorista va envestir un 
agent, que va haver d'apartar-se 
per evitar un impacte directe. 

Com a conseqüència, l'agent 
va patir rascades i contusions en 
un lateral del cos. El motorista va 
aconseguir fugir, però va poder 
ser identificat gràcies a la matrí-

FOTO: N. G. I La policia catalana va obrir una investigació per trobar-lo 

cula de la moto. Posteriorment, 
els Mossos van obrir una investi
gació i ahir va ser localitzat i de
tingut pels volts de les 7.15 hores 
a la plaça dels Vents d~lcarràs. 
Segons la policia, en el moment 
de la detenció l'home va mostrar 

una actitud violenta, amenaçant 
greument als agents que anaven 
a arrestar-lo. El detingut, que té 
nombrosos antecedents, passarà 
pròximament a disposició judicial 
davant del jutjat d'instrucció en 
funcions de guàrdia de Lleida. 

El Consell d~caldes del Jussà reclama 
un camió autoescala de bombers 
El Consell d'Alcaldes del Pallars 
Jussà ha demanat la incorporació 
d'un camió autoescala de Bom
bers al Parc de Tremp per donar 
bona cobertura a la comarca. Ac
tualment a l'Alt Pirineu i Aran dis
posen d'aquest vehicle els parcs 
de bombers de la Seu d'Urgell, 
Sort i Vielha. Els més propers al 
Pallars Jussà són els de Sort i Ba
laguer. Jordi Navarra, president 
del Consell d'Alcaldes, va dir que 
aquest vehicle ajudaria a donar 
una resposta més ràpida a alguns 
incendis que es puguin generar. 

A la reunió va intervenir la di
rectora dels serveis territorials 
d'Interior a Lleida, Montserrat 
Meseguer, i va comunicar als al
caldes que l'elevat cost d'un ca
mió autoescala fa difícil la seva 
incorporació al parc de bombers 
de Tremp. Els alcaldes del Jussà 

FOTO: Compromf per Tremp I Imatge del parc de Bombers de Tremp 

es van mostrar favorables a la 
continuïtat de l'heliport de Tírvia, 
al Pallars Sobirà. Durant la reunió 
els alcaldes van abor(jar l'estudi i 

les propostes de regulació de les 
plantes fotovoltaiques a la co
marca. Navarra va dir que en sis 
mesos l'estudi ha d'estar acabat. 

FOTO: N~rla Clltllls I S'ha instaHat un semàfor per regular el pas 

Pas olternatiu a I'N-230, a 
Pont de Suert per un clot 
Un clot gran al ferm de I'N-230, 
a l'entrada sud de la localitat de 
Pont de Suert, ha obligat a ins
tal·lar un semàfor en aquest 
punt de la via el qual dóna pas 

alternatiu als vehicles que hi cir
culen per la carretera. Així ma
teix, en carril on s'ha produït es 
troba totalment tallat i s'han de 
dur a terme obres. 

FOTO: Aj. 8aii1Utr I Es va produir un intent de furt en la coberta 

Denuncien actes vandàlics 
al Castell Formós de Balaguer 
La Paeria de Balaguer ha denun
ciat davant dels Mossos d'Es
quadra i públicament els actes 
vandàlics ocasionats al Castell 
Formós. Segons van explicar des 

Atropellades dues 
llúdrigues en la zona 
del~unbassannent 

de la Torrassa 

El Parc Natural de l'Alt Pirineu 
va informar ahir que en els da
rrers tres dies han mort dues 
atropellades dues llúdrigues 
femelles a la carretera que pas
sa pel costat de l'embassament 
de la Torrassa, al Pallars Sobirà. 
En aquest sentit, a través de les 
xarxes socials es va demanar 
als conductors tenir precaució 
en aquest tram i circuleu de 
forma prudent. 

del consistori, es van produir 
desperfectes a la nova coberta 
arran d'un intent de furt i van 
demanar a la ciutadania alertar 
dels moviments sospitosos. 

ANUNCIO DE FUSIÓN POR 
ABSORCIÓN 

Por acuerdo de las Juntas Generales 
Extraordinarias y Universales de las so
ciedades Rialp Car 4.4, S.L. (sociedad 
absorbente) y Cervesera de Rialp, S.L. 
(sociedad absorbida), celebradas en los 
respectives domicilies sociales con tec
ha 1 de octubre de 2.020, se ha acorda
do la fuslón por absorción de Cervesera 
de Rialp, S.L. por parte de Rialp Car 
4.4, S.L., con disolución y liquidación de 
la absorbida y adquisición por sucesión 
universal de su patrimonio por la socie
dad absorbente. 
De conformidad con la legislación vi
gente se hace constar expresamente el 
derecho que asiste a los socios y acre
edores de las respectivas sociedades a 
obtener el texto Integro de los acuerdos 
adoptados y del balance de fusión. 
Los acreedores de cada una de las so
ciedades podran oponerse a la fusíón 
en el plazo de un mes a contar desde 
la publicación del último anuncio del 
acuerdo de fusión. 
Rialp (lleida), 23 de diciembre de 
2.020. M1 Salomé Fernandez-Coto Ba
gué, administrador solidaria de Rialp 
Car 4.4, S.L. y Cervesera de Rialp, S.L. 
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