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FOTO: A.M. (ACN) 1 El Govern lanza su primer nanosatélite, que servirá para mejorar el internet de las cosas y la gestión del territorio con los datos aportados al observatorio 1 PÁG. 13 

La población de 60 a 65 años se 
podrá vacunar con AstraZeneca 
Madrid levanta el 'veto' a la antiviral a partir de los 55 y Catalunya prioriro esta franja 

Pérdidas en el Segria del 70% 
del albaricoque por las heladas 
El albaricoque y el almendro han te de la Noguera y les Garrigues. 
s1do los cultivos más perjudica- Los cálculos estiman que en al-
dos por las heladas del fin de se- guna zona del Segria se podría 
mana. Los daños se reparten en- haber perdido hasta el cien por 
tre las comarcas del Segria, el Pla cien de la producción de albari-
d'Urgell, la Segarra, I'Urgell par- coque. e MARQ s 1 PAG 4 

FOTO: L. M. 1 Visita ayer a una finca de Alcarras para evaluar los daños 
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Els indicadors 
pugen de nou 
a Catalunya, 
i també els 
ingressos i crítics 
La velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, pu
ja una centesima i se situa en 
1,06. El r isc de rebrot t ambé 
incrementa, ho fa 3 punts, fins 
a 201, segons el darrer balanc;: 
del Departament de Salut. En 
paral-lel, la incidencia a 14 dies 
puja molt lleugerament de 
190,14 a 190,45. 

S'han declarat 601 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 540.999 
{584.284 amb tots els tests). El 
5,15% de les proves de la da
rrera setmana ha donat posi
tiu. S'ha informat de 20 noves 
morts i el total és de 21.148 en 
tota la pandemia. Hi ha 1.431 
pacients ingressats als hospi
tals, 25 més, 1 411 personec: ¿ 

I'UCI, una més que fa 24 hores. 
Hi ha 663.988 vacunats amb la 
primera dosi (+10) i 344.912 
ambla segona (+178). 

El risc de rebrot era de 190 
entre el S i 1'11 de marc;: i pu
ja a 201 en l'últim interval. Pel 
que fa a I'Rt, puja a 1,06, per 
sobre del 0,96 de la setmana 
anterior. La incidencia a 14 dies 
és de 190,45 entre el 12 i el 18 
de marc;:, per sota deis 201,31 
de l'interval anterior (5·11 de 
marc;:). 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens 
(TA), en el període del 12 al 18 
de marc;: n'hi va haver 7.394, xi
fra inferior a l'interval anterior, 
quan se'n van declarar 7.293. 

Espanya registra 
16.471 nous 
positius i 633 
defundons des de 
dijous passat 

Espanya va registrar 16.471 
nous positius de Covid-19 des 
de dijous, fet que deixa la xi
fra global en 3.228.803 des de 
l'inici de la pandemia. Pel que 
fa a les defuncions, des de di
jous n'hi ha hagut 633, j ara la 
xifra total és de 73.543. Ma
drid encapc;:ala els contagis en 
els últims 7 dies amb 6.930 
casos, seguida de Catalunya 
amb 6.061. Per darrere, Anda
lusia amb 4.848 i el País Base 
amb 2.186. Des de l'inici de la 
pandemia, Madrid és on més 
contagis s'han acumulat, amb 
611.228. Just després se situa 
Catalunya amb 523.656. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 21/03/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l~lt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

82 22 31.646 5.857 .j37 L 594 142 

Seguiment epidemiologic 

Sis morts més per Covid a la 
regió de Lleida i 109 positius 
entre la plana i l'Alt Pirineu 
Els indicadors milloren lleugerament a les dues 
regions, excepte el risc de rebrot al pla de ·Lieida 

La demarcació de lleida va 
sumar ahir 109 nous casos 
positius de Covid-19 (94 a la 
plana i 15 al Pirineu}, a més 
de sis defuncions a la regió 
de lleida. 

lleida 
ACN/R E DACCI Ó 
A la regió sanitaria de Lleida hi 
ha acumulats 30.609 casos con
firmats per PCR/TA, 91 més. Són 
31.646 si es tenen en compte to
tes les proves {94 casos més). Un 
total de 594 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de la 
pandemia, 6 més que fa 24 hores. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 8 punts fins a 337. Se situa per 
sobre del registre de la setmana 
anterior, quan era de 286. La ve
locitat de propagació baixa una 
centesima fins a 1'1,14. La setma
na deiS a 1'11 de marc;: era d'1,06. 
La taxa de confirmats per PCR/TA 
se situa en 154 per cada 100.000 
habitants i la incidencia a 14 dies 
és de 291, pels 265 de l'interval 
anterior. El 7,83% de les proves 
que es fan donen positiu. 

El volum de pacients ingres
s-:ns amb Covid-19 als hospitals 
de Lleida va baixar ah ir a 105, dos 
menys que divendres, i també hi 
ha una persona menys a les UCI, 
on hi ha 22 pacients. Per centres, 
a I'Arnau de Vilanova hi ha 53 pa
cients a planta i 14 crítics a I'UCI; 

LLEIDA CATALUNYA ES PAN YA 
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al Santa Maria hi ha 4 pacients a 
planta i S a I'UCI; als centres pri
vats hi ha 23 pacients a planta i 3 
a I'UCI; i a I'Hotel Salut Nastasi hi 
ha 3 hospitalitzats. 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del12/3 al 

18/3} 

Font: Departament de Salut 

Pel que fa a la regió sanitaria 
de I'Ait Pirineu i I'Aran, acumula 
5.567 casos confirmats per PCR o 
TA des de l'inici de la pandemia, 
15 més, i 5.857 sumant totes les 

proves (15 casos més). No s'ha 
comunicat cap altra defunció. 

El risc de rebrot baixa 12 punts 
i es situa en 417, mentre que la 
setmana anterior era de 510. 
L'Rt baixa dues centesimes fins a 
0,97. En l'interval anterior estava 
en 1'1,30. La taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 206 per cada 
100.000 habitants. la incidencia 
a 14 dies és de 425, pels 390 de 
l'interval anterior. El 7,42% de les 
proves que es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 22 pacients in
gressats, un menys que en \'ante
rior balanc;:. 

Per territoris, el risc de rebrot 
continua disparat a la majoria de 
les comarques de Ponent. Durant 
el darrer dia, aquest índex ha pu
jat al Segria, les Garrigues, I'Ur
gell, la Segarra, el Pallars Sobira, 
I'Aran i I'Aita Ribagorc;:a, comarca 
que té ara el risc de rebrot més 
alt. Només la Segarra, el Solsones 
i la Cerdanya presenten un risc 
per sota de 200. 

Pel que fa a la velocitat de con
tagi, quatre comarques superen 
els dos punts (I'Aita Ribagorc;:a, les 
Garrigues, la Noguera i el Solso
nes), una situació en la qual no
més hi ha dues comarques més a 
Catalunya. 
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Sort tonca equipaments i pares 
infantils per r augment de casos 
Durant set dies, i Tremp amplia les 
restriccions fins al proxim 29 de marc; 
Amb l'objectiu d'evitar la 
propagació del Covid-19 
1 després d'observar la 
situació epidemiologica que 
té municipi, l~juntament 
de Sort ha decidit tancar els 
equipaments munlcipals 1 
els pares infantils durant set 
di es. 

Sort 
REDACCIÓ / ACN 

l'Ajuntament de Sort va comuni
car ahir el tancament deis equi
paments municipals i la suspen
SIÓ de les activitats extraescolars 
de forma presencial com a me
sura preventiva per l'augment de 
contagis de coronavirus. 

l'Ajuntament també ha op
tat per tancar els pares infantils 
i ha comunicat que alguns ser-

FOTO: Marta Lluvich (ACN) 1 El centre de Sort i el pare infantil, buits 

Els autocars demanen "aclarir// 
les restriccions sobre les bombolles 
L'Associació d'Empreses d'Au
tocars i Minibusos (ACEA), que 
agrupa unes 400 pimes del sec
tor, ha adre~at una carta al secre
tari de Salut Pública, Josep Ma
ria Argimon, i a les conselleries 
d'lnterior i Territori per reclamar 
un "aclariment urgent" sobre les 
restriccions després que aquest 
cap de setmana els Mossos d'Es
quadra interceptessin un autocar 
amb 59 persones quan es dirigía 

a Port del Comte. L'entitat es pre
gunta per que els ciutadans po
den anar en bus de línia regular 
a la Costa Brava o a Tarragona o 
en tren a treballar amb diferents 
bombolles i no ho poden fer en 
un servei discrecional. 

"No hem vist cap tren que se Ji 
hagi obligat a donar la volta al seu 
punt d'origen per portar com a 
passatgers diferents grups bom
bolla", afirma. 

Argimon explica en un !libre 
la gestió de la pandémia: 
"Esta complica.da i difícil" 
El secretari de Salut Pública, Jo
sep Maria Argimon, explica que 
la gestió de la pandemia "ha es
tat, en tot moment, molt com
plicada" i reconeix 1111element de 
soledat" en la presa de decisions 
11difícils". 

En una conversa publicada al 
llibre 2 metges i 1 pandemia. La 
vida i el que l'envolta (Símboledi
tors), Argimon i el president del 
CoJ.Iegi de Metges de Barcelona 

..... 

(CoMB), Jaume Padrós, parlen 
com han viscut aquests mesos, 
sobretot en la segona onada, 
quan transcorre part de la troba
da: "S'han hagut d'anar reobrint 
determinades activitats econo
miques, malgrat que les xifres de 
contagis continuen sent elevades. 
1 aixo calia explicar-ho apel·lant a 
la responsabilitat i la solidaritat. 1 

ens ha fet veure que, malaurada
ment, la vida té un preu". Segons 

La missiva, signada per la presi
denta de I'ACEA, Carolina Sán
chez, lamenta que el sector i 
!'empresa s'han vist criminalitzats 
"per fer la seva feina" i que en la 
resolució del 12 de mar~, enca
ra vigent avui, no hi hagi cap re
ferencia al transport discrecional. 
Sánchez reivindica que és un "mi
tja segur, que ofereix un trans
port coJ.Iectiu acotat i de porta 
a porta" i que compleix amb els 

explica en el !libre, una conversa 
amb la periodista Gemma Bruna, 
una de les decisions que més va 
costar .prendre a Argimon va ser 
tancar l'activitat economica en la 
segona errada davant de les da
des d'incidencia que Ji arribaven, 
ja que "no es tractava de deu 
dies, sinó de diverses setmanes" 
i "afectava moltes persones". 
'Teconomia és salut, ens agradi o 
no. És a dir, la pitjor malaltia que 
té una societat és la pobresa". 

Argimon alerta del risc que el 
sistema públic acabi sent "única
ment pera la gent amb menys re
cursos". El día que deixem d'aten
dre la classe mitjana, el sistema 
sanitari estara 'mort'", adverteix.. 

veis municipals es poden veure 
afectats per les mesures preven
tives adoptades per fer front al 
rebrot de la covid-19. La veloci
tat de propagació de la covid-19 
a Sort, I'Rt, se situa en 1,38. El 
risc de rebrot és molt alt i es tro
ba als 1028,16. A !'escoJa Angel 
Serafí Casanovas hi ha quaranta 
alumnes confinats i dos docents. 
l'Ajuntament fa una crida a la res
ponsabilitat ciutadana i demana 
a tothom l'estricte compliment 
de les quarantenes. 

D'altra banda, I'Ajuntament 
de Tremp ha prorrogat fins al 29 
de mar~ les restriccions perque 
no han millorat els indicadors. La 
decisió s'ha pres seguint les re
comanacions sanitaries. Així, es 
tanquen els equipaments espor
tius, culturals i els pares infantils 
durant els proxims set dies. Des 
del consistori fan una crida a la 
"responsabilitat" i demanen a la 
ciutadania que compleixi els ai'lla
ments domiciliaris per tal d'evitar 
la propagació del Covid-19. 

protocols anticovid, amb mesu
res de desinfecció, gel hidroalco
holic en tots els vehicles, presa de 
temperatura als viatgers, reno
vació de !'aire cada tres minuts i 
tra~abilitat, a diferencia - subrat
lla- del transport públic. 

Amb tot, la presidenta de 
l'ACEA exigeix un "aclariment ur
gent" sobre l'activitat del trans
port discrecional i que "es reguli 
amb un criteri d'equitat i que no ... 
es confongui la ciutadania". D'al-
tra banda, Carolina Sánchez aler
ta que la situació del sector és 
" insostenible". "No ens obliguen 
a tancar per decret pero ens obli
guen a no treballar". 

FOTO: ACN 1 El secretari de Salut 
Pública, Josep Maria Argimon 

Lleida no té 
cap escala 
tancada i 
baixen a 79 els 
grups confinats 
La demarcació de Lleida no té cap 
escoJa tancada per Covid-19 m en
tre que els grups escolars confi
nats han baixat a 79, set menys 
que els notificats en l'últim balan~. 
Així dones, I'Escola Pere Sarret de 
Montella i Martinet ha tornat a 
reobrir després d'haver de tancar 
i ai'llar a casa els seus alumnes. 
En aquests moments, hi ha 1.891 
persones en quarantena {-200). 
D'aquestes, 1.744 són alumnes 
i 147 professionals deis centres 
educatius. Des de l'inici de curs 
han donat positiu per coronavirus 
2.556 alumnes i 458 professionals. 
L'escola Angel Serafí Casaonvas de 
Sort i l'escola La Mitjana de Llei
da són les que tenen més classes 
afectades, amb sis i cinc respecti
vament. 

Cervera dobla els 
casos de Covid-19 
durant les últimes 
dues setmanes 

Cervera ha doblat els casos de 
Covid-19 al municipi durant els 
últims 14 dies. El 4 de mar~, la 
calJital de la Segarra va notifi
car 9 casos, mentre que !'últi
ma setmana n'ha notificat 18. 
Davant aixo, l'alcalde, Josep 
Santacana, ha fet una crida a 
la "prudencia" i a la "respon
sabilitat". La Paeria de Cervera 
també ha informat que el mu
nicipi té 9~8 casos acumulats . 
En aquests moments, a la Sega
rra, 1.944 persones han rebut 
la primera dosi de la vacuna i 
1.025 la segona. 

Afectats per Covid 
persistent redacten 
unaguiaper 
resoldre dubtes 

El coJ.Iectiu d'Afectades i afec
tats persistents per Co\iid-19 
ha elaborat un document per 
resoldre els dubtes freqüents 
a persones que es trobin en la 
mateixa situació. La guia dona 
resposta a qüestions com la si
tuació d'incapacitat temporal 
derivada del Covid-19, el paper 
de les mútues asseguradores i 
com actuar davant una even
tual alta per part de l'lnstitut 
Cata la d'Avaluacions Mediques. 

rcolomina
Resaltado



MARTES 23 DE MARZO DE 2021 1 COMARQUES 13 

El Montsec controlara les dades 
del primer nanosatél·lit cataló 
Es va enlairar ah ir des del Kazakhstan, descarregara la informa~ió 
a I'Observatori i servira per millorar !'Internet de les coses 
Lleida 
J.CASTE LLA/ ACN 

A les 7.07 hores (hora catalana) 
es completava amb exit elllan~a
ment del coet que transporta el · 
primer nanosatel·lit del Govern 
des del cosmodrom rus Baiko
nur al Kazakhstan. El dispositiu 
estava a bord d'un coet Soyuz i 
és un deis dos que la Generalitat 
vol posar en órbita per millorar la 
connectivitat global de !'Internet 
de les coses i l'observació de la 
Terra aquest any. 

El primer satel·lit que va dei
xar anar aquest coet, que porta 
una trentena de dispositius, va 
ser el sud-corea, el "passatger 
principal" d'aquesta missió espa
Cial 1 ho va fer una hora després 
d'haver-se enlairat. l'Enxar¡eta va 
haver d'esperar quatre hores per 
sortir del Soyuz-2 la i posar-se en 
órbita, cap a les 11.30 hores (ho
ra catalana). Les primeres comu
nicacions del dispositiu es rebran 
al cap d'unes 20 hores des d'Sval
bard, al Poi Nord. 

Cal destacar que el satel-lit es 
comumcara amb I'Observatori 
del Montsec per descarregar les 
dades recopilades de diferents 
variables. Segons va explicar Pep 
Colomé, cap d'enginyeria de I'Ob
servatori Astronomic del Mont
sec, "el satel-lit passara per sobre 
de Catalunya, com a mínim, un 
cop al dia" i hi haura uns disposi
tius que estaran connectats amb 
un sensor que mesuraran des del 
nivel! de l'aigua d'un embassa
ment fins a la humitat d'un ter-

reny en una explotació agrícola o 
fins al pas de cotxes en un camí 
d'un pare natural. Aquesta infor
mació que recollira es guardara 
en un dispositiu de memoria que 
porten aquests dispositius i quan 
el satel-lit comenci a passar per 
sobre l'horitzó, aquests disposi
tius el detectaran i comen~aran 
a enviar-li les dades recollides. 
Quan el satel-lit tindra totes les 
dades, les transmetra cap a l'es
tació de comunicacions que hi ha 
al Montsec i des d'alla aquesta in
formació es fara arribar als servi
dors que la Generalitat tindra per 
recollir la informació per posar-la 
a disposició de que la vulgui uti
litzar, segons va detallar Colomé. 

Després d'haver fet el llan~a
ment ah ir, Colomé va afirmar que 
la primera estimació que tenien 
sobre la rebuda de les primeres 
dades al Montsec era d'uns 45 
dies pero "estem veient que esta 
més bé del que ens podríem ima
ginar, per tant, podría ser que fos 
abans, d'aquí a un mes i poc". Així 
mateix, cal remarcar que aquest 
mes el satel-lit el necessitara per 
posar-ho tot a punt i "entrar en 
funcionament optim". És per ai
xo que caldra fer el desplegament 
terrestre deis sensors per poder 
transmetre informació. 

D'altra banda, la vida útil del 
satel-lit osci l·la entre els tres i qua
tre anys. En aquest sentit, la zona 
on s'esta ubicant encara hi ha una 
mica d'atmosfera i aixo comporta 
que amb el temps vagin baixant 
d'al~ada, caiguin a l'atmosfera i 

Comencen les mil lores del 
ferm de I'N-11 a Mollerussa i 
s'habilita un pos alternatiu 
Carreteres de la Generalitat va 
iniciar ahir a primera hora del 
matí les obres de mi llora del ferm 
a I'N-11 al seu pas pel nucli urba 
de Mollerussa des de l'encreua
ment amb el carrer del Riu Segre 
fins a la intersecció amb el carrer 
de Domemec Cardenal. A causa 
d'aquestes obres, que es preveu 
que durin fins avui, hi ha restricci
ons en la mobilitat en aquesta via 
amb pas alternatiu degudament 

senyalitzat. Aquestes mi llores for
men part d'una actuació general 
de la conselleria de Territori i Mo
bilitat de la G~neralitat en aques
ta vía i són la continuació de les 
qt¡e es van dura terme a mitjans 
del julio! passat amb el reordena
ment de diverses interseccions 
per afavorir la mobilitat i vetllar 
per la seguretat deis ambits afec
tats, on es va definir un tram de 
carril central. 

FOTO: ACN/ Elllan~ament del coet que transportava el primer nanosateHit de la Generalitat 
-- . --·---------- -------·--·--·- --

També 
permetra 
millorar la 

gestió de l'aigua 

es cremin. Així dones, ara s'han 
contractat dos anys d'operaci
ons amb l'objectiu que es puguin 
allargar dos an_ys més. El llanc;:a
ment d'ahir, si tQt va bé, no sera 
l'únic i és que es preveu que l'any 
que ve se'n llanci un altre que es 
dedicara a l'observació de la ter
ra. De fet, !'estrategia New Space 
de la Generalitat preveu elllanc;:a-

FOTO: Aj. Mollerussa 1 Les obres es preveu que durin fins avui dimarts 

ment de fins a sis satel-lits més en 
els propers tres anys. "Es preveu 
que hi hagi 7 o 8 satel-lits que ha
gi contractat la Generalitat i que 
l'estació del Montsec sigui que 
la s'uti litzi de forma basica com 
a !loe de descarrega de la infor
mació". A més, també es treba lla 
perque l'estació del Montsec la 
facin servir per altres satel·lits. 

El Musen de la 
Conca Delia ofereix 
visites guiarles 
per Setmana Santa 

Tot i que Museu de la Conca 
Delia, durant la Setmana Santa, 
estara tancat per obres, seguira 
oferint visites guiades. Les visi
tes comen~aran el 27 de marc;: i 
acabaran el 4 d'abriL Enguany, 
s'organitzen al castell de Llor
da, a l'església de Sta. Maria de 
Covet, al jaciment de petjades 
de dinosaure de Basturs i al ja
ciment d'ous de dinosaure de 
Suterranya. 
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El tren de la 
Pobla, sense 
poder circular 
durant tota 
la setmana 
El tren de la Pobla continuara sen
se poder circular aquesta setma
na, segons van informar fonts de 
FGC. Així, després que divendres 
12 de mar~ el tren topés contra 
una esllavissada de roques que 
va afectar la vía, ara confien que 
aquesta setmana ja es pugui de
terminar el día de reobertura de 
la via. Així mateix, divendres pas
sat van poder retirar el tren de la 
vía, el qual ja han portat en unta
ller del Pla de Vilanoveta per po
der-lo reparar. De moment, pero, 
encara es desconeixen els tempos 
que es necessitaran per restaurar 
el vehicle. 

FOTO: FGC / lmatge deis treballs per retirar el tren de la Pobla (el passat divendres) que va topar amb l'esllavissada el passat 12 de mar(; 

El sector porcí redueix en trenta 
anys un 30% el consum d' aigua 
Ourant la producció d'un 
quilo de carn es gasta un 
30% menys d'aigua que fa 
30 anys, així ho ha explicat 
el Centre d'Estudis Porcins 
de Torrelameu. 

Torrelameu 
ACN 

El sector porcí ha redu'it en els da
rrers trenta anys un 30% el con
sum d'aigua necessari per produir 
un quilo de carn. Aquest descens 
de la petjada hídrica ha estat 
possible, en bona part, grades 
a l'optimització d'aquest recurs 
mitjan~ant sistemes de distribu
ció d'aigua controlada i regulada 
o l'ús d'abeuradors que tecnolo-

Deu anys del 
descobriment 
de la moneda 
de la 'Sikarra' 
Ara fa 10 anys la Fundació Jordi 
Cases i Llebot i I'Associació Cultu
ral Forum I'Espitllera adquiría en 
subhasta la moneda iberica, de 
plata, d'una antiguitat de 2.200- ' 
2.300 anys, amb la inscripció 
Sikarra/Sigarra en signari iber en 
el seu revers. La moneda en qües
tió és la referencia documental 
més antiga que es té de !'origen 
del nom Segarra. 

~·. 

gicament porten la quantitat ne
cessaria d'aigua i en malbaraten 
menys, segons ha explicat el ca
tedratic de I'Escola Universitaria 
de la Universitat de Lleida (Udl) 
i investigador del Centre d'Estu
dis Porcins (CEP) de Torrelameu 
(Noguera), Daniel Babot, ahir a 
la Diputació de Lleida. En aquest 
sentit, va posar en valor la recer
ca que es porta a terme des de fa 
anys des de CEP per avan~ar cap 
a una producció porcina més sos
tenible i intel·ligent. 

Babot va explicar que, actual
ment, fan falta entre 3.000 i 5.000 
litres d'aigua per produir un quilo 
de carn de porc, una xifra que va
ria en funció de la tecnificació i de 

FOTO: ACN / Fan falta entre 3.000 i 5.000 litres per cada quilo de carn 

FOTO: M.C. 1 Es la referencia més antiga del nom de la Segarra 

Rehabiliten una 
casa a Músser 
per ser un nou 
taller d' artistes 
Convertir Cal Tor de Músser, a 
Lles de Cerdanya, en un espai 
destinat a la creació artística. 
Aquest és l'objectiu de la Ma
ragda Farras, una jove de 25 
anys de la Seu d'Urgell i que 
després del confinament va 
apostar per viure a la casa del 
segle XIX que tenia la seva fa
mília. Aquest mes de mar~ han 
comen<;:at les obres. 

la intensificació del sistema pro
ductiu. Tot i aixo, només un 1% 
de l'aigua (entre 11 i 121itres) que 
s'utilitza de forma directa en una 
granja és per beure, netejar els 
animals i refrigerar-los, mentre 
que el 99% restantes fa servir en 
!'agricultura per produir les pri
meres materies que després con
sumeixen els animals i també els 
humans. Per aixo, el CEP investi
ga com reduir el consum d'aigua 
amb millares i sistemes que opti
mitzen l'ús d'aquest recurs. 

Al marge de la petjada hídir
ca, el sector porcí genera un 16% 
del tota l d'emissions d'amoníac 
a l'atmosfera . Tot i aixo, aques
ta xifra era prop del doble fa uns 
anys. Babot ha explicat que han 
estudiat les emissions d'amoníac 
generades a la granja i han pogut 
constatar que es poden reduir 
fins a un 26% amb l'ús de noves 
tecnologies com ara sensors que 
permeten quantificar-ho amb 
precisió i contribuir a reduir-ho. 

La casa data del segle XIX 
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El consistori 
de Rosselló 
assumeix el 
servei de 
teleassisténcia 

PSC, Comuns i Cs propasen una 
oficina de supervisió de processos 

A partir del proper 1 d'abril, tots 
els ve"ins de Rosselló, a la comarca 
del Segria, usuaris/aries del ser
vei de Teleassistencia, gestionat 
pel Consell Comarcal del Segria, 
estaran exempts del seu paga
ment. Aquest cost sera assumit 
per I'Ajuntament de Rosselló, dins 
de les actuacions de protecció i 
suport als seus ve'ins i ve'ines més 
vulnerables, i de millora de la qua
litat de v1da al municipi. Aquelles 
persones queja disposin d'aquest 
servei no hauran de realitzar cap 
gestió per accedir a aquesta bo
nificació. Per a més informació, 
cal adre~ar-se a les dependencies 
municipals o demanar hora als 
Serveis Socials. 

Ellideratge femení 
centra la tercera 
trobada de dones 
dePeramola 

A la Diputació, on l'equip de govern 
di u queja s'han anat fent actuacions 
lleida 
JUDIT CASTELLA 

Després que la Diputació infor
més sobre !'informe de Sindi
catura de Comptes referent a 
l'exercici 2017 on s'han detectat 
irregularitats, l'oposició va defen
sar ahir una batería de propostes 
que enviara al govern per evitar 
que es repeteixin els fets. PSC, Cs 
i En Comú Podem van proposar la 
creació d'una oficina de supervi
sió de processos, que s'hauria de 
constituir en un mes, i que haura 
d'implementar controls de lega
litat i de gestió, així com propor
cionar assessorament, segons va 
detallar Felix Larrosa, portaveu 
del PSC. A més, la portaveu de Cs, 
Maria Burrel, va concretar que 
l'oficina establíra els processos 
d'homologació d'empreses per 
a casos d'urgtmcia. Així mateix, 

FOTO: PSC/ Comuns, PSC i Ciutadans van fer una roda de premsa conjunta 

també van posar sobre la taula 
fer una auditoría de serveis de 
contractació en tres mesos, entre 
d'altres mesures. Les propostes 
són conjuntes pero cada forma
ció esta emprenent el seu camí 
personal després de coneixer l'in-

Alba Jussó engega un punt 
d' assessorament jurídic pera 
persones amb vulnerabilitat 

forme. Cs ja va presentar una 
denúncia perque "són conduc
tes molt greus, que quebranten 
normes imperatives basiques", 
segons Burrel. Per la seva banda, 
la portaveu d'ECP, Elena Ferre, va 
insistir en demanar dimissions 

als dmecs de Junts que hi havia 
a govern !'anterior mandat i que 
continuen en l'actual. Ferre va 
ser taxativa a !'afirmar que si no 
tenen lloc "que siguin destitu
'its deis seus carrecs per part del 
president''. El grup també ha en
carregat un informe jurídic al res
pecte. Des del PSC, Felix Larrosa 
va lamentar la resposta que se'ls 
hi ha donat per uns fets que "són 
esmenables des del punt de vista 
administratiu" i espera veure les 
actuacions que es faran. 

Des de l'equip de govern, la 
resposta va venir per les dues 
bandes: ERC i Junts. La part re
publicana va recordar que s'ha 
demanat l'informe. El president 
Joan Talarn va destacar les ac
cions que ja s'han fet com, per 
exemple, eliminar els ajuts di
rectes discrecionals. Des de Jx
CAT, van remetre a la intervenció 
de la portaveu Rosa Pujol al pie 
i van recordar que "hi ha hagut 
incidencies, que s'han detectat 
i s'han posat mesures per millo-
rar-ho". Les dones de Peramola cele

braran el proper dissabte 27 de 
mar~ la tercera trobada de do
nes de Peramola, Tragó i Nun
carga al Centre Cívic Tragó. A 
l'acte hi participaran Laia Angri-
11, pagesa; Montse Armengou, 
periodista; Anna Bonet, arque
ologa, Roser Guix, mestressa 
de casa; Gemma Orrit, política i 
Helena Valls, artesana. L'objec
tiu de la trobada és fer sentir la 
seva veu, discurs, experiencies 
i plans de futur. En aquest sen
tit, les dones de Peramola de
fensen "un món rural que aculli 
la diversitat i que integri ellide
ratge o l'emprenedoria feme
nina com un valor afegit de les 
nostres zones". 

Des de la Cooperativa pallaresa 
Alba Jussa han engegat un Punt 
d'Assessorament Jurídic. Aquest 
Servei esta adre~at a persones 
residents al Pallars Jussa en situ
ació de vulnerabilitat, indepen
dentment de la seva situació ad
ministrativa. Es tracta d'un punt 
d'assessorament, orientació i al
fabetització jurídica en diverses 

materies com dret civil, penal, 
administratiu, laboral, estran
geria i protecció internacional 
entre d'altres. En aquest sentit, 
s'ofereix una atenció personalit
zada que respon a l'objectiu de 
garantir la igualtat de drets i l'ac
cés a la informació jurídica basi
ca, així com a un assessorament 
prejudicial. 

FOTO: AlbaJuss 1 S'assessora en diverses materies com dret civil i penal 
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