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Tremp ofereix 
formació sobre 
interiorisme i 
aparadorisme 
Aquesta ·setmana ha tingut lloc 
una nova proposta formativa 
en el marc del dispositiu d'in
serció laboral de l'Ajuntament 
de Tremp. En aquesta ocasió, 
el tema ha estat l'Interiorisme 
d'espais i l'aparadorisme. El 
curs ha anat a càrrec de l'es
pecialista en la matèria, Susa
na Castells, a través del Cen
tre d'Estudis 80, de Tremp. La 
formació ha estat fonamental
ment pràctica i les 10 alumnes 
han pogut aprendre les nocions 
a partir de la pròpia experièn
cia. A més, la formació s'ha or
ganitzat en coordinació amb el 
projecte de dinamització co
mercial del Pallars Jussà, que 
lidera també l'Ajuntament de 
Tremp. 

Torrons Vicens 
obre una nova 
botiga amb 
tasts de tots 
els productes 

La firma d'Agramunt Tor
rons Vicens-Xocolata Jo
lonch obre una nova botiga 
amb tots els torrons, xoco
lates i er altres especialitats 
de la marca amb una ofer
ta del seu tast. Un equip de 
professionals assesorarà 
personalment als clients. 
La seva localització expresa 
la voluntat de Torrons Vi
cens d'apropar encara més 
els seus productes als Bar
celonins i ciutadans que vi
siten la ciutat consolidant 
la seva trajectòria. 

Unió de Pagesos s'imposa a 
les eleccions agràries amb 
el 55,04 per cent dels vots 
Asaja, que es queda sense representació, anuncia 
un recurs contenciós administratiu contra el decret 
Lleida 
ACN 

Unió de Pagesos va guanyar les 
Eleccions Agràries 2021 amb un 
total de 4.063 vots, que repre
senten un 55,04% dels que es van 
efectuar entre dijous i aquest di
vendres. En segon lloc va quedar 
JARC amb 2.226 vots {30,15%), 
seguits dels altres dos sindicats 
que no obtenen representació als 
òrgans de l'Administració, Asaja 
amb 821 vots (11,12%) i UPA amb 
190 vots (2,57%). Les eleccions es 
van celebrar per primera vega
da de forma telemàtica amb vot 
electrònic i malgrat alguns pro
blemes inicials, el Departament 
d'Agricultura assegura que s'ha 
aconseguit superar el repte de 
forma "satisfactòria". La partici
pació va caure més de 18 punts 
en relació al 2016 i han votat un 
35,83% {7.382 persones) d'un 
cens de 20.609. 

D'aquesta manera, UP obté 6 
representants a la Taula Agrària 
i JARC, 4. Aquests són els resul
tats amb un escrutin i provisio
nal del 100% dels vots emesos. 
Dels 7.382 vots, 6.495 han estat 
de professionals autònoms i 887 
d'empreses. D'altra banda, un 
35% dels votants han optat per 
votar remotament i la resta ho 
han fet des d'algun dels 209 punts 
d'assistència al vot electrònic. 
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FOTO: ACN/ El coordinador d'Unió de Pagesos valorant els resultats dels comicis agraris 

Per la seva banda, la secretà
ria nacional d'Asaja, Cecília Caste
lló, va dir que han interposat un 
recurs contenciós administratiu 
contra el decret de convocatòria 
de les Eleccions Agràries perquè 
consideren que el fet de fer-les 
només de forma electrònica ha 
limitat els drets de votació dels 

votants. En aquest sentit, va asse
gurar que els pagesos i ramaders 
s'han sentit com a "conillets d'ín
dies" en un assaig d'eleccions te
lemàtiques i va~ir que UP i JARC 
que tenen S anys per davant per 
demostrar que no estan vinculats 
a cap subvenció. El president de 
la gestora d'UPA Catalunya, Joan 

Montesó, va denunciar que les 
eleccions s'han celebrat amb "in
cidents greus" ja que durant tres 
hores i mitja no es va poder votar 
i això "no és normalitat". UP va 
explicitar el compromís per conti
nuar treballant i JARC va afirmar 
que "ens hem de modernitzar i 
ser més professionals". 

Les Garrigues exigeix la 
convocatòria ''urgent" de 
la taula de qualitat de l'aire 

per altres plantes existents. I per 
això demana la creació i convoca
tòria de la taula territorial de la 
qualitat de l'aire. 

Des del Departament van res
pondre que "la comarca de les 
Garrigues tindrà una Taula de la 
Qualitat de l'Aire pròpia, tal com 
va comprometre el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, i com s'havia demanat 
des del Consell". Al mateix temps, 
exposen que l'organisme estarà 
presidit per l'ens comarcal i tin
drà un caràcter transversal amb 
la participació dels ajuntaments 
de la comarca i la Generalitat. No 
obstant això, no van concretar 
quan es convocaria. 

El Consell Comarcal de les Gar
rigues exigeix al Departament 
de Territori i Sostenibilitat que 
convoqui urgentment la taula 
territorial de la qualitat de l'aire, 
que es va comprometre a crear 
fa més d'un any i que encara no 
s'ha posat en marxa. L'ens comar
cal fa aquesta demanda davant 
la recent autorització de la Ge
neralitat de Catalunya a la planta 

de purins de Tracjusa a Juneda 
per tractar residus urbans com a 
matèria primera per obtenir gas i 
l'utilitzi com a combustible. 

Des del govern del Consell Co
marcal es veu amb preocupació 
la situació que es pugui generar 
amb l'entrada en funcionament 
de la nova planta de Tracjusa, en 
una zona que ja en l'actualitat es 
veu molt saturada d'emissions 

FOTO: Salvador Miret (ACN)/ Imatge de les instal-lacions de Tracjusa 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Els sanitaris alerten que Lleida 
està en la cinquena onada i que 
els ingressats són "més greus" 
Demanen allargar la quarantena dels pacients ingressats a 14 
dies i mesures ((més incisives" per poder controlar la situació 

Els professionals sanitaris 
de Lleida alerten que la 
situació que s'està vivint 
als centres hospitalaris 
"recorda a la de principis 
de Nadal" I afirmen que la 
demarcació ja ha entrat a 
"la cinquena onada". 

Lleida 
ACN 

El doctor i coordinador Covid-19 
de l'Hospital Arnau de Vilanova, 
José Luis Morales, va parlar d'un 
augment d'ingressos en els da
rrers dies i va assenyalar que ca
da vegada els pacients són més 
joves, amb una mitjana d'edat de 
62 anys, i ingressen amb un es
tat "més greu". Els professionals 
també es mostren preocupats pel 
predomini creixent de la soca bri
tànica, que a Lleida ja arriba entre 
el80 i 90%, ja que és més conta
giosa durant més temps. Per això, 
demanen que s'ampliï el temps 
de confinament dels malalts que 
no estan ingressats. Els professio
nals sanitaris ja parlen d'una cin
quena onada als hospitals lleida
tans, després que en els darrers 
dies el nombre d'hospitalitzats 
hagi tornat a augmentar. Actual
ment, a l'Arnau hi ha tres plantes 
Covid-19 i se n'ha obert una quar
ta a l'Hospital Santa Maria, men
tre pel que en el cas de les UCI 
està "tot a punt" per obrir-ne una 
quarta per a atendre pacients de 
coronavirus. El doctor José Luis 
Morales va assegurar que aques
ta setmana està sent "especial
ment dura" per l'augment d'hos
pitalitzacions, amb una mitjana 
de 10 ingressos al dia. Pel que fa 
al perfil dels nou pacients, Mora
les deia que cada vegada són més 
joves, amb una mitjana d'edat de 
62 anys, i que ingressen amb un 
estat "més greu". 

Per la seva banda, el cap de 
servei de Medicina Intensiva de 
l'Hospital Arnau de Vilanova, el 
doctor Jesús Caballero, deia que 

Preocupació 
per la possible 
arribada de la 
sisena a l'estiu 
La principal preocupació dels 
professionals lleidatans, però, és 
la possibilitat que hi pugui haver 
una nova onada en els propers 
mesos mentre l'hospital encara 
s'estigui recuperant de l'onada 
actual. Morales es va mostrar 
"preocupat" ja que assenyalava 
que el territori lleidatà és més 
"sensible" a l'estiu, entre altres 
pel context de la campanya de 
la fruita, com ja es va veure l'any 
passat. "Ens preocupa perquè si 
es presenta una onada no hau-
rem fet net d'aquesta", va indicar. FOTO: ACN I Els doctors Jesús Caballero (e) i José luis Morales (d) 

Instal·lats els mòduls Covid-19 al Pirineu 
Salut va finali~zar ahir, amb els de Pont de Suert, Tremp i la Pobla de Segur, que s'afegeixen als 
d'Oliana, la Seu d'Urgell i Sort, la instal·lació dels mòduls de suport per a l'activitat Covid-19 als 
centres d'atenció primària de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Aquests espais prefabricats 
permetran fer PCR i proves als pacients amb patologies respiratòries fora dels centres o identificar 
contactes i fer exploracions. I FOTO: Salut Lleida 

la variant britànica, juntament 
amb el relaxament generalitzat 
de la població, poden haver es
tat dos factors responsables de 
l'augment recent dels casos. Da
vant aquesta predominança de la 
soca britànica, els sanitaris lleida
tans proposen allargar el temps 
de quarantena als pacients no in
gressats, passant dels deu dies ac
tuals als catorze i instava a pren
dre mesures "més incisives" per 
poder C0[1trolar la situació. De 
moment però, els professionals 
ja donen la Setmana Santa per 
"perduda" a nivell epidemiològic. 
El doctor Caballero va indicar que 
els temps entre una onada i una 
altra cada vegada són més curts 
i que això fa que "no s'acabi de 
fer net", ja que contínuament hi 
ha pacients ingressats i va afegir 
que durant les primeres onades 
"els pics eren molt clars", però 
que amb el temps aquests s'han 
anat di luint i ara són com "dents 
de serra", el que provoca que el 
nombre de pacients a les UCI es 
mantingui. "Això fa que l'esforç 
organitzatiu i de gestió sigui en
cara més alt perquè ja portem 
un any", explicava Caballero, que 
també va elogiar " l'esforç desco
munal" que estan fent els profes
sionals sanitaris. 

Aquesta cinquena onada arri
ba amb pacients encara ingres
sats i amb els professionals "una 
mica cansats", mentre per altra 
banda Cabal lero afegia que les 
restriccions de mobil itat cada 
vegada són "més toves" i que el 
proêés de vacunació encara no 
és prou alt per poder controlar 
la pandèmia. "I ara venen festes 
que faran molt mal com ja va pas
sa al Nadal", va dir. La part posi
tiva és que les vacunes actuals 
també funcionen amb la soca 
britànica i que als hospitals no hi 
ha pacients vacunats ingressats ni 
personal vacunat que estigui de 
baixa. "L'esperança que la vacuna 
ho resolgui segueix vigent". 
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CICUSMO -+ Volta a Catalunya 

Kamma vence en solitario 
o o 

tras la salida de la Pobla 
Adam Yates conserva el liderato de la ronda 
catalana en la llegada del pelotón a Manresa 
El ciclista aleman Lennard 
Kamna (BORA-Hansgrohe) 
fue el ganador de la 
quinta etapa de La Volta 
a Catalunya, con final en 
Manresa y después de 
haberse vivido una salida 
especial desde la Pobla 
de Segur. La carrera se 
rompió en Montserrat a 26 
kilómetros del final. 

Manresa 
AGENCIA$ 

El inglés Adam Yates {lneos), que 
llegó con el pelotón a 1 minuto y 
59 segundos del ganador, no tuvo 
problemas para mantenerse co
mo líder en la general. 

Tampoco hubo cambios en el 
resto de posiciones de honor. El 
podio lo siguen formando dos 
de sus compañeros, el australia
na Richie Porte y el galés Geraint 
Thomas, a 45 y a 49 segundos, 
respectivamente. Cuarto es el es
pañol Alejandro Valverde (Movis
tar), a 1 minuto y 3 segundos, a 
falta de dos eta pas para la conclu
sión de la carrera. 

FOTO: Volta / El ganador de la etapa de ayer (la Pobla de Segur-Manresa) de la lOOa Volta Ciclista a Catalunya 

El panorama de la etapa cam
bió en Montserrat, puer:to de pri
mera categoría. Antes de afron
taria, pareda que el francés Rémi 
Cavagna (Deceuninck-Quick Step) 
contaba con muchos números 

FOTBOLSALA 

para llevarse el triunfo de etapa, 
pero se le fundieron las piernas 
durante la subida. 

El ataque de Cavagna llegó a 
54 kilómetros del fina l, cuando 
saltó de un grupo cabecero de 
45 corredores que se acababa de 
agrupar al haberse juntado los 

El CFS Alcoletge Cadete 
acuerda aplazar un partido 
pero la FCF lo hace jugar 
El equipo Cadete del CFS Alco
letge se encuentra en una si
tuación extraña que fue motivo 
ayer de varios comentaries en 
las redes soci ales. El equipo, que 
milita en la Divisió d'Honor, ha
bía acordado con su siguiente 
rival, el CN Caldes, aplazar el en-

cuentro que tenían que dispu
tar, pero la Federació Catalana 
de Futbol (FCF) hace jugar de to
das formas el partido, según se 
informó ayer. Los de Alcoletge se 
encuentran con ci nco bajas (con 
cuatro jugadores confinades y 
uno lesionada). 

tres grupos de escapades que se 
formaren en el tramo inicial de la 
etapa, con el Coll de Corniols, un 
puerto de tercera categoría, co
mo protagonista. 

El mejor clasificado en la ge
neral entre los 45 corredores fue 
el español M ikel Bizkarra (Euskal-

BALONCESTO 

tel-Euskadi), situa~ a cuatro mi
nutes y siete segundos de Adam 
Yates antes de empezar la etapa. 
En la fuga también estuvieron el 
español David .de la Cruz (UAE
Team Emirates), el holandés Ste
ven Kruijswijk (Jumbo-Visma) y el 
colombiana Rigoberto Uran. 

Mirotic lidera al Barça y el 
Joventut remonta 23 puntos 
pero pierde en la Eurocopa 
Nikola Mirotic lideró con 26 pun
tes el trabajado triunfo (80-67) 
del Barça ante el Alba Berlín de 
Aíto García Reneses. Con este 
triunfo, los blaugranas se asegu
ran tener el factor pista a favor 
en el play off de una Eu rol iga que 
lideran. El Joventut de Badalona, 

ademas, quedó eliminada de la 
Eurocopa al perder 78-84 el se
gundo partido de cuartos contra 
el Virtus Segafredo Bolonia, pe
ro lo hizo con la cabeza bien al
ta tras disputarle a los italianes 
un duelo que en el tercer cuarto 
perdía por 23 puntes. 
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MOTOR 

Àlex Marquez 
queda en el 
puesto doce 
en el circuito 
de Losail 
Tras Joan Mir, undécimo, que
daren dos pilotes españoles 
mas, Àlex Marquez {Honda RC 
213 V) y Jorge Martín (Ducati 
Desmosedici GP21) en la se
gunda sesión de entrenamien
tos previos al Gran Premio de 
Qata r de MotoGP, en el circui
to de Losa il, que se disputaren 
ayer. El australiana Jack Miller 
(Ducati Desmose_dici GP21) 
acabó a siete milésimas del ré
cord absoluto del circuito. Los 
diez primeres pilotes acabaren 
en medio segundo de diferen
cia. En coches, en la Fórmula 
Uno, en Bahréin, Max Versta
ppen dominó y Fernando Alen
so fue undécimo. 

BALONMANO 

El Associació 
Lleidatana se juega 
una 'final' contra 
el Mislata 
El primer equipo de la Associa
ció Lleidatana d'Handbol tiene 
una auténtica final en la pista 
del Balonmano Mislata a par
tir de las 18.00 horas, donde 
intentara apurar las últimas op
dones para no quedar descol
gada de la lucha por la perma
nencia. Las valencianas, por su 
parte, son séptimas. 

FO'raOL 

El Atlètic Lleida se 
mide al Sant Just 
y el Alcarràs al 
Martinenc 
Dos de los representantes le
ridanos en Primera Catalana 
afrontan hoy sus compromisos. 
El Atlètic Lleida recibe en el Ra
mon Farrús al Atlètic Sant Just 
en un atractivo duelo (16.30h). 
Por su parte, el Alcarràs jue
ga como local contra el Marti
nenc. Mañana sera el turno de 
Tàrrega, Mollerussa y Borges . . 

cfarre
Resaltado


	M202103271

