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coronavirus lleida i comarqueS

imatge de clients ahir al migdia en una terrassa de lleida ciutat.

maite monné

S. eSpín / x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ Els comerciants van aler-
tar ahir que el sector s’enfonsa 
i el turisme de Lleida assumeix 
la pròrroga de les restriccions 
amb resignació. En aquest sen-
tit, Foment Comerç i PimeCo-
merç van advertir que el comerç 
“ha començat a col·lapsar-se i 
està a punt d’entrar en estat ca-
tastròfic” i van demanar a la 
Generalitat que “deixi de cri-
minalitzar un sector que ha de-
mostrat que és segur i vital per 
a l’economia”. Van afirmar que 
el Govern manté unes restricci-
ons “arbitràries” i van demanar 
que rectifiqui “urgentment” i 
permeti l’obertura immediata 
de l’activitat comercial en tots 
els seus formats i en cap de set-
mana. La presidenta de la Fe-
deració de Comerç de Lleida 
(Fecom), Maria Rosa Eritja, va 
lamentar haver de seguir “una 
setmana més sense possibili-
tats de recuperar” el ritme i va 
subratllar que “cada vegada és 
més difícil poder subsistir”. Tan-
mateix, va reconèixer que “una 
altra recaiguda seria molt més 
terrible que aguantar una o dos 
setmanes més”.

Manel Llaràs, de Pimec Co-
merç, va dir que “és una ago-
nia contínua per a molts esta-
bliments”. “Portem onze mesos 
de limitació d’activitat i ens han 
fet perdre l’esperança. És una 
caiguda en barrina, molts ja no 
podran remuntar. Fins i tot per 
tancar es necessiten diners, així 
que demanem a les administra-
cions condonar deutes derivats 
de la Covid perquè no quedin 
hipotecats per tota la vida”, va 
destacar.

Per la seua part, el president 
de la Federació d’Hostaleria 
de Lleida, Josep Castellarnau, 
va assegurar que assumeixen 
la pròrroga amb “resignació” 
i va recordar que el 80% dels 

El comerç alerta que el sector 
s’enfonsa i el turisme, resignat
La Federació d’Hostaleria reclama permetre la mobilitat de turistes amb reserves 
d’allotjament || Pimec Comerç demana condonar deutes derivats de les restriccions

hotels del Pirineu estan tan-
cats, a l’espera que hi hagi una 
mobilitat més gran. De fet, el 
confinament comarcal també 
perjudica l’esquí, ja que no pot 
rebre visitants d’altres zones 
de Catalunya. Tant Castellar-
nau com representants de les 
altres federacions catalanes es 
van reunir ahir amb la conse-
llera de Presidència, Meritxell 

Budó, i li van demanar que els 
bars i restaurants puguin obrir 
entre les 07.00 i les 17.00 hores. 
Castellarnau va apuntar que els 
van informar que tenen prevista 
aquesta mesura en la pròxima 
resolució, però que tot dependrà 
de la situació epidemiològica. 
També van reclamar una ma-
jor mobilitat i que els turistes 
puguin desplaçar-se lliurement, 
tal com ja es va permetre du-
rant les festes de Nadal: amb 
un certificat d’autoresponsabi-
litat i una reserva per pernoctar 
en un allotjament turístic. La 
vicepresidenta del Patronat de 
Turisme de la Diputació, Rosa 
Pujol, va assenyalar que les me-
sures són “molt restrictives” i 

es va sumar a la petició de la 
Federació d’Hostaleria perquè 
les bombolles de convivència 
puguin desplaçar-se amb una 
reserva. Va assegurar que amb 
aquestes restriccions “acabarem 
d’enfonsar el sector” i va ins-
tar que es permeti també una 
obertura més àmplia per a la 
restauració.

Així mateix, la Federació Ca-
talana d’Associacions d’Activi-
tats de Restauració i Musicals 
(Fecasarm) va anunciar que im-
pugnarà les mesures per a la res-
tauració perquè no contemplen 
una flexibilització. La Fecasarm 
va recordar que reclamen, com 
a mínim, recuperar el servei de 
sopar els caps de setmana.

meSureS impugnadeS
la Fecasarm impugnarà les 
mesures per a la restauració 
perquè no preveuen             
una flexibilització

S.e.
❘ lleiDa ❘ L’afectació del corona-
virus als centres educatius de 
Lleida torna a anar a l’alça. Des-
prés que el nombre de classes 
confinades per positius baixés a 
només 55 dimecres passat, la in-
cidència va començar a repuntar 
lleugerament, i ahir es va dispa-
rar. Educació va comptabilitzar 
80 grups aïllats, 18 més que el 
dia anterior, i 1.734 estudiants 
i personal educatiu en quaran-
tena, la qual cosa n’implica 388 
més. No obstant, aquestes xifres 
queden lluny de les assolides 

fa gairebé un mes, ja que el 23 
de gener es van comptabilit-
zar 174 grups i 4.147 persones 
confinades en els col·legis de la 
província.

Segons el departament, con-
tinua tancat per Covid l’escola 
de Tartareu, que forma part de 
la ZER Montsec i que compta 
amb un únic grup. Així mateix, 
indica que l’escola Vedruna de 
Mollerussa és el centre lleidatà 
amb un major nombre de classes 
aïllades, amb un total de set, i 
168 persones en quarantena. El 
segueixen dos centre de la Val 

d’Aran, amb 5 cada un: l’esco-
la Estudi Alejandro Casona de 
Les, amb 69 persones en qua-
rantena, i l’institut Aran de Vi-
elha, amb 124. Aquesta situació 
provoca que el Pla d’Urgell i la 
Val d’Aran siguin les zones de 

Lleida amb més afectació, a part 
del Segrià, que sempre encapça-
la el llistat per número de pobla-
ció (36 classes i 787 persones). 
Així, al Pla d’Urgell hi ha 14 
grups aïllats i 316 persones i a 
Aran, 12 i 222, respectivament. 
Les Garrigues té 4 classes i 77 
persones en quarantena i la No-
guera, 3 i 28.

Així mateix, l’Alt Urgell, la 
Segarra el Solsonès, l’Urgell el 
Pallars Jussà tenen un grup cada 
cada comarca, mentre que tant 
al Pallars Sobirà com a l’Alta 
Ribagorça no n’hi ha cap.

les classes confinades a lleida passen de 62 a 80

quarantena
educació comptabilitza 
1.734 alumnes i docents en 
quarantena i l’escola de 
tartareu continua tancada

Vedruna de Mollerussa (7), l’institut d’Aran i l’escola de Les (5), els centres més afectats

c. SanS
❘ la seu D'urgell ❘ Els CAP de 
la Seu i Oliana compten des 
d’ahir amb mòduls prefabri-
cats que serviran de reforç 
per a aquests equipaments. 
Són els dos primers que la 
conselleria de Salut instal·la 
a les comarques de Lleida i 
entraran en funcionament a 
finals de la setmana que ve, 
quan s’hagi traslladat el mo-
biliari i els equips per aten-
dre els pacients. L’objectiu, 
segons l’adjunt a la gerència 
de la regió sanitària, Miquel 
Abrantes, és separar l’as-
sistència dels pacients amb 
símptomes de Covid i fer pro-
ves PCR.

Salut continuarà la setma-
na que ve amb la instal·lació 
de mòduls a Sort, Tremp, la 
Pobla de Segur i el Pont de 
Suert. 

La majoria tenen una su-
perfície de 45 metres qua-
drats i compten amb una con-
sulta destinada a patologies 
respiratòries, dos zones per 
fer PCR i un espai d’atenció. 
En els casos del Pont i la Po-
bla, tindran 30 i 15 metres 
quadrats, respectivament, i 
es destinaran a fer tests. La 
directora de l’Equip d’Aten-
ció Primària Alt Urgell Sud, 
Imma Vila, va dir que el mò-
dul “permetrà recuperar en 
cert grau l’activitat habitual 
en les consultes” de l’edifici 
principal.

Els mòduls estaran en fun-
cionament entre 2 i 4 anys i a 
Lleida n’hi haurà un total de 
19. El seu desplegament s’em-
marca en el pla d’enfortiment 
i transformació de l’Atenció 
Primària, que suposa una in-
versió de 910.000 euros al 
Pirineu. 

Abrantes va apuntar que 
s’han incorporat 24 nous 
professionals als CAP. El 
de la Seu compta des de fi-
nals del 2020 amb cinc nous 
especialistes.

méS perSonal
els centres de salut del 
Pirineu han incorporat  
24 professionals més,          
5 dels quals a la seu

Nou repunt              
de casos a 
Linyola
❘ linyola ❘ Linyola va demanar 
ahir reduir les interaccions 
arran d’un nou augment de 
casos. En les últimes hores, 
els positius ascendeixen a 30 
i un grup del col·legi està con-
finat. Segons l’ajuntament, 
això es deu a la flexibilitza-
ció de les mesures i a l’aug-
ment de casos al Pla. Per ai-
xò, es manté tancada la Llar 
de Jubilats, parcs infantils 
i zones de lleure. Dilluns, 
Creu Roja començarà una 
campanya informativa.
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El Jussà repetirà 
una licitació         
per un recurs

consell

❘ LLeiDa ❘ El consell del Pallars 
Jussà tornarà a treure a con-
curs el servei d’assistència a 
domicili, arran d’un recurs 
d’una de les empreses licita-
dores davant del Tribunal de 
Contractes del Sector Públic. 
Aquest organisme va dicta-
minar que les clàusules no 
recollien canvis recents en la 
normativa relatius a la retri-
bució del personal, cosa que 
el consell haurà de corregir 
en la nova licitació.

Una aerolínia s’estrena  
a l’aeroport de la Seu
Andorra Airlines hi porta el seu primer avió i demana establir-hi 
la seua base || Va anunciar vols el 2016 que no va concretar

infraestructures comunicacions

L’ATr72 va aterrar ahir a l’aeroport d’Andorra-la Seu.

aeroports De CataLunya

C. SAnS
❘ La seu ❘ L’aeroport d’Andor-
ra-la Seu acull des d’ahir un 
avió ATR72 de 50 places, el 
primer de la companyia An-
dorra Airlines. L’aeronau, que 
va arribar sense passatgers des 
de les illes Canàries, va que-
dar estacionada a la platafor-
ma després de realitzar diver-
ses maniobres d’enlairament i 
aterratge. Fonts d’Aeroports 
Públics de Catalunya van ex-
plicar que la nova aerolínia ha 
comunicat la intenció d’establir 
la base d’aquest avió a la Seu i 
que pròximament mantindrà 
reunions amb el governs cata-
là i andorrà per exposar-los el 
projecte.

Andorra Airlines va nàixer 
el 2016 amb la intenció d’oferir 
transport aeri regular des del 
Principat a Madrid, Palma, Pa-

rís i Porto. Inicialment preve-
ia llogar avions amb capacitat 
d’entre quaranta i setanta pas-
satgers fins que en poguessin 
comprar algun de propi. Va ar-
ribar fins i tot a presentar en 
roda de premsa una operativa 
que no va arribar a posar en 
marxa. Fonts de la companyia 
ho van atribuir al presumpte 
frau d’un fons inversor brità-
nic que, suposadament, no va 
formalitzar un pagament de 60 
milions d’euros per a la posada 
en marxa del projecte. 

L’empresa va comunicar a 
finals del 2020 la intenció de 
“reestructurar” la seua pro-
posta inicial i “posar en funci-
onament una nova operativa 
entre diferents ciutats espa-
nyoles”. Proposaven realitzar 
“vols de petit format familiars, 
de grups operats per agències 
o d’empresaris”.

Jorge Soriano, membre de 
la companyia, va explicar lla-
vors que la reestructuració del 
projecte “no elimina ni limi-
ta en cap moment la idea de 
sempre de connectar Andor-
ra amb vols regulars”. També 
va considerar que el projecte 
reestructurat “és una aposta 
de futur immediat fins que la 
millora de la situació sanitària 
permeti establir rutes de ca-
ràcter regular i setmanal com 
sempre hem previst”.

primerS pASSoS
L’empresa es reunirà ben 
aviat amb la Generalitat i  
el Govern d’andorra per 
exposar el seu projecte

AgènCieS / redACCió
❘  LLeiDa ❘  La Diputació va 
contractar el 2017 serveis i 
subministraments per valor 
d’1,4 milions de forma direc-
ta, sense concursos. Van des 
de la contractació d’assistèn-
cia mèdica per a la plantilla 
fins a la compra de gasoil. Ai-
xí ho constata un informe pu-
blicat ahir per la Sindicatura 
de Comptes, que fiscalitza 
un any de l’anterior mandat, 
sota el govern de JxCat i amb 
Joan Reñé com a president.

El document qüestiona 
també contractes d’obres 
per procediments d’urgèn-
cia “sense justificació”, la 
qual cosa limita el nombre 

d’empreses que podien optar 
a executar-les. Així mateix, 
qüestiona els criteris per va-
lorar les ofertes dels licita-
dors. També destaca 690.895 
€ gastats sense un procés 
d’aprovació i fiscalització. 
La Diputació va afirmar ahir 
que el que el 2017 eren con-
tractes directes estan avui 
dia adjudicats en concursos. 
També crearà un registre de 
contractacions menors, que 
no exigeixen licitació. L’ens 
provincial va apuntar que 
canvis en la normativa des 
del 2018 exigeixen una fisca-
lització prèvia d’Intervenció, 
cosa que contribueix a evitar 
possibles irregularitats.

La Diputació va firmar  
2017 contractes sense 
licitar per 1,4 milions

administració fiscalització

Tremosa visita empreses afectades pel Filomena
❘ LLeiDa ❘ El conseller d’Empresa, Ramon Tremosa, va visitar 
ahir diverses empreses del Segrià, entre aquestes Kori Punkos 
i Fruits Queral, que van patir importants danys per la bor-
rasca Filomena, i també Tradinsa (a la imatge). A Alcarràs 
va assenyalar que els projectes d’aprofitament solar poden 
convertir la població en la “Califòrnia d’Europa”.

Comissió per al transport públic al Segrià
❘ LLeiDa ❘ El secretari d’Infraestructures, Isidre Gavín, es va 
reunir ahir amb el president del consell del Segrià, David 
Masot, al qual va informar sobre els avenços en la línia de 
tren a Montsó, la nova estació d’autobusos de Lleida i el 
baixador del FGC al polígon El Segre.

Una desena de comerços al Mercat de Cervera
❘ Cervera ❘ Més d’una desena de comerços de Cervera van 
treure ahir al carrer els últims estocs de la temporada de tar-
dor-hivern amb grans descomptes que anaven del 50 al 90%.

Queixes de treballadors de la residència de la Pobla
❘ La pobLa ❘ Els treballadors de la residència Verge de Ribera de 
la Pobla de Segur han mostrat la seua “decepció” i “rebuig” 
a les condicions laborals que proposa l’ajuntament, que ges-
tiona el centre, i denuncien que els horaris “són inhumans”. 
L’alcalde, Marc Baró, va declarar a Pallars Digital que es 
busca ordenar l’horari laboral.

CaixaBank ofereix pisos socials a Mollerussa
❘ moLLerussa ❘ CaixaBank posa a disposició de l’ajuntament 
de Mollerussa habitatges per a famílies en reg d’exclusió so-
cial. L’entitat aportarà dos immobles a la borsa d’habitatge 
que gestiona serveis socials del consistori per a famílies en 
situació de vulnerabilitat.

maGDaLena aLtisent
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leS clauS

Risc d’accident. El tram pirinenc de l’N-230 apareix amb regularitat 
a l’Eurorap entre les carreteres amb més risc d’accident. Això ha provo-
cat mobilitzacions a les comarques de muntanya. El RACC en destaca 
dos trams. Es tracta del trajecte entre l’accés a Sopeira i el terme 
municipal del Pont de Suert, i el tram entre el túnel de Vielha i 
Aubèrt, a la Val d’Aran.

Queixes del territori. Els municipis lleidatans i oscencs per on passa 
han sol·licitat reiteradament al ministeri de Foment que millori la segu-
retat de la via per reduir la sinistralitat.

el turisme que conduïa la víctima va cremar i va quedar calcinat després de la col·lisió frontal.

DiputAció D’oscA 

redacció
❘ EstopANyà ❘ Un veí de Manresa 
de 28 anys va morir ahir al matí 
al xocar frontalment el turisme 
que conduïa contra un camió 
a l’N-230, al terme municipal 
d’Estopanyà, a prop de Bena-
varri, a la Ribagorça aragonesa, 
segons va informar la Guàrdia 
Civil d’Osca. L’accident, que es 
va produir per causes descone-
gudes que s’estan investigant, 
va tenir lloc a les 7.50 hores al 
quilòmetre 51,6 de la carretera 
que uneix el pla de Lleida amb 
la Val d’Aran. A conseqüència 
de l’impacte, el turisme va cre-
mar i va quedar completament 
calcinat. Per la seua part, el con-
ductor del camió va sortir-ne 
il·lès, segons van informar les 

mateixes fonts.
Al lloc del sinistre, que va 

ocórrer a uns 15 quilòmetres 
de Benavarri, es van desplaçar 
agents de la Guàrdia Civil de 
Barbastre i Binèfar, els bombers 
de la Diputació d’Osca i sani-
taris, que no van poder fer res 
per salvar la vida del conductor 
del turisme, que viatjava sol. 
El sinistre va obligar a tallar la 
via en ambdós sentits i, poste-
riorment, donar pas alternatiu. 
Així mateix, la Guàrdia Civil va 
treballar durant part del matí 
en la identificació de la víctima. 
Al migdia va informar que es 
tractava d’un jove de Manresa 
de 28 anys.

Aquesta via és una de les 
que històricament ha registrat 

Un jove perd la vida en l’enèsim 
sinistre a la carretera N-230
En una col·lisió frontal entre un turisme i un camió a Estopanyà, a prop de Benavarri 
|| El vehicle que conduïa la víctima va cremar després d’impactar amb el tràiler

trànsit emergències

més sinistralitat, la qual cosa 
ha provocat que els municipis 
lleidatans i oscencs per on passa 
hagin demanat reiteradament 
millorar-ne la seguretat. El se-
tembre de l’any passat, un moto-

rista d’Alcarràs va morir al tenir 
un accident en aquesta carretera 
al seu pas per Sopeira. Un mes 
abans, a Vielha, va perdre-hi 
la vida una motorista francesa. 
És una carretera amb un elevat 

turiSme calcinat
El sinistre va passar a  
les 7.50 h i, per l’impacte,  
el cotxe va cremar i  
es va calcinar del tot

volum de trànsit, amb més de 
2.000 vehicles diaris, dels quals 
més de 500 són camions. Segons 
diversos estudis, l’N-230 és una 
de les carreteres estatals amb 
més risc d’accident.

D’altra banda, dos persones 
van resultar ferides lleus ahir 
a la tarda en un accident a la 
carretera C-13 entre Vilanova 
de la Barca i Alcoletge. Tam-
bé hi va haver un sinistre a la 
Sentiu de Sió. A Montgai, hi va 
haver un ferit en una sortida de 
via a l’LV-3025. D’altra banda, 
Trànsit va informar que de les 
vuit víctimes d’aquest any a les 
carreteres catalanes, un 75% 
eren de col·lectius vulnerables: 
motoristes (3), vianants (2) i ci-
clistes (1).

Avís de frau amb 
suplantació de 
comptes d’Instagram

ciberseguretat

❘ llEiDA ❘ L’Oficina de Segure-
tat de l’Internauta alerta que 
s’ha detectat un elevat nom-
bre de comptes d’Instagram 
que han estat suplantats, ai-
xí com en altres xarxes so-
cials com ara OnlyFans. Els 
estafadors contacten amb 
els seguidors dels comptes 
afectats per, amb diferents 
estratègies d’engany, portar 
a terme alguna classe de frau 
econòmic.

Sufoquen un foc  
al balneari  
de Rocallaura

bombers

❘ rocAllAurA ❘ Els Bombers de 
la Generalitat van sufocar 
ahir a la tarda un incendi al 
balneari de Rocallaura que 
es va produir en un magat-
zem exterior, en el qual van 
resultar afectats dos gene-
radors elèctrics. El foc es va 
declarar a les 15 hores i fins 
al lloc van acudir cinc dota-
cions. D’altra banda, van fer 
un sanejament de façana a la 
Seu d’Urgell.

Tres judicis a 
l’Audiència de Lleida 
per tràfic de drogues

tribunals

❘ llEiDA ❘ L’Audiència acollirà 
la setmana vinent tres judi-
cis per tràfic de drogues. El 
primer se celebrarà dimecres 
contra un acusat per a qui la 
Fiscalia sol·licita una pena 
de cinc anys de presó. Dijous 
n’hi haurà dos més. Un dels 
acusats s’enfronta a una pe-
tició de condemna de quatre 
anys i mig de presó i l’altre, a 
quatre anys.

bombErs DE lA GENErAlitAt

Crema controlada al Pallars Jussà ■ El Grup d’Actuació Forestal i 
els Bombers de la Generalitat van fer ahir una crema controlada 
per reduir combustible i protegir el nucli urbà a la zona de Sant 
Salvador de Toló, a Gavet de la Conca.

Enderroquen  
una construcció 
il·legal a Cervià

rurals

❘ cErvià ❘ Maquinària pesant ha 
enderrocat aquests dies una 
construcció il·legal al terme de 
Cervià de les Garrigues, segons 
van informar ahir els Agents 
Rurals. Aquest cos de la Gene-
ralitat va inspeccionar i va in-
formar de l’existència d’aquest 
immoble il·legal. Posteriorment, 
l’autoritat administrativa va or-
denar-ne la demolició i aquests 
últims dies s’ha procedit a en-
derrocar-la. Es tracta d’una tor-
re al mig d’una zona forestal. imatge de l’edifici que s’ha enderrocat.

AGENts rurAls
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