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DADES DEL DIJOUS DIA 27 1 TAMPOC S'HAN NOTIFICAT DEFUNCIONS AQUEST ÚLTIM CAP DE SETMANA 

Primer dia sense morts per Covid 
a tot Catalunya des del juliol 

ei 1 Registra els millors índexs 
de l'últim any en contagis i risc de 
rebrot, al pla i el Pirineu 

1 1 L'edifici annex obert pel 
coronavirus es destinara a consultes 
externes i a hospital de dia 

Sense mascaretes a l'aire lliure 
ja aquest mes de juny 

~S NOTÍCIA 1 3-4 

Examensde 
seledivitat a 
Lleida, la Seu, 
Tarrega, Tremp 
iVielha 
La selectivitat recupera aquest 
any les dates habitua1s al juny, 
després que el 2020 fos ajor
nada al juliol per la Covid. No 
obstant, es manté l'ampliació de 
seus de Lleida, la Seu, Tarrega, 
Tremp i Vielha. 

llEIDAIS 

La nova tarifa de la 
llum arranca amb la 
fadura del maig més 
cara de la historia 

Residents del Centre Geriitric, models 
La nova tarifa de la llum, qu·e 
entra en vigor avui i que preveu 
incentivar un consum més efi
cient, coincideix amb la factura 
més cara en un mes de maig. 

Aquest any s'han instal·lat 122 llits al pavelló. 

El pavelló 3 de 
la Fira obre avui 
comaalberg 
amb 12211its 
disponibles 
El pavelló 3 de la Fira obre 
avui coma centre d'atenció i 
allotjament pera les persones 
que han vingut a Lleida per 
buscar feina a la campanya 
de la fruita i no tenen un sos
tre on dormir. 

llEIDAIS 
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SEGRE 
Dimarts, 1 de juny del 2021 ES NOTICIA 1 3 

El departament de Salut no va notificar ah ir cap víctima mortal per la Covid a Catalunya per primera vegada des de 
principis de juliol, gracies a la bona evolució de la pandemia per la vacunació. A més, Ueida registra les millors xifres 
de l'últim any pel que fa a nous casos, amb només 24 al dia, risc de rebrot i percentatge de proves que donen positiu. 

SANITAT 

Primer dia sense morts per. la Covid a 
Catalunya en els darrers onze mesos 
Lleida registra les millors dades de l'últim any en contagis i risc de rebrot 
M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 El departament de Sa
lut no ha registrat cap mort per 
la Covid a Catalunya en un dia 
per primera vegada des del 5 
de julio!. Segons les dades de
finitives, va ser dijous passat 27 
de maig, mentre que tampoc ha 
notificat cap decés alllarg del 
cap de setmana passat, encara 
que precisa que encara són da
des provisionals i la informació 
podría variar. En qualsevol cas, 
la pandemia ha causat 22.171 
defuncions a Catalunya des de 
1'1 de marc; del2020, una mit
jana de 49 al dia. A les regions 
sanitaries de Lleida i del Pirineu 
han mort 809 persones, quinze 
de les quals aquest mes de maig. 

CONTROL DE LA PANDEMIA 

El registre de menys de 
300 casos setmanals a 
Lleida i un rebrot menor de 
100 són indicis de control 

Així mateix, la bona notícia 
és que la situació de la pandemia 
continua evolucionant favora
blement i alguns dels indica
dors de la província, així coro 
la detecció de nous contagis, es 
troben en els valors més baixos 
de l'últim any. En concret, en 
aquesta última setmana es van 
registrar 168 nous casos, la xifra 
setmanal més baixa des del 20 
de juny. Fa més de dos setma
nes que en notifiquen menys de 
300, objectiu fixat per Salut per 
controlar la pandemia. 

A més, el percentatge de pro
ves PCR i de tests d'antígens po
sítius al pla de Lleida, que ac
tualment és del 3,40 per cent, 
tampoc era tan baix des del3 de 
juny, fa pnkticament un any. Al 
Pirineu, aquest indicador és del 
2,52 per cent, la millor dada des 
del mes de desembre, mentre 
que a Catalunya és del4,02 per 
cent. L'Organització Mundial de 
la Salut (OMS) demana que no 
se superi el 5 per cent. 

Risc de rebrot, a la baixa 
D'altra banda, el risc de re

brot a Ponent va decréixer nou 
punts, fins als 78, la xifra més 
baixa des del passat 17 de juny; 
mentre que al Pirineu també 
va disminuir fins als 67 punts 
(-6), situant-se a nivells del10 
d'agost. Pel que fa a la velocitat 
de contagi (Rt), va variant pero 
no puja de 1'1 i ahir era de 0,86 
al pla i de 0,84 al Pirineu. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineo-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA 
1 1 

INGRESSOS HOSPITALARIS 
1 1 

DEFUNCIONS 

340 

07 /05·13/05 

DATA 

21/05-27/0S 

14/05-20/05 

07/05-13/05 

216 
168 

14/05·20/05 21/05-27/05 

RISC DE REBROT .. 
78 67 
105 116 

135 194 
(1) Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandemia 

79 

07/05-13/05 

RT'" .. . . 
0,86 0,84 
0,83 0,83 

0,64 0,93 

UEIDA CATALUNYA 

CASOS CASOS i.434 
MORTS (l) MORTS 22.171 
- ------''---
IMMUNITZATS IMMUNITZATS 18,7% 

7 
58 

48 

2 

o 
14/05-20/05 21/05-27/05 07/05-13/05 14/05-20/05 21/05-27/05 

INCID~NCIA ACUMULADA VACUNATS PRIMERA 
EN 14 DI ES DOSI % PCR/TA POSITIVES . . .. 

89,60 78,03 5.384 1.069 3,40 2,52 
124,89 138,72 12.719 2.227 3,63 3,40 
206,89 205,19 15.369 2.524 4,03 5,28 

Font Oepartament de Salut 

(2) 819 segons !'estadística d'AQuAS 

ESPANYA MÓN 

CASOS .;. 78.390 CASOS 7 .139.049 
----~~~-=~ 

MORTS 79.953 MORTS 3.543.524 ----------
IMMUNITZATS 19,4% _IM_M_UN_IT_Z_AT_s _ _ _ _,S"-''""-S_:_::c% 

Els hospitalitzats 
baixena41 a 
Ponent i només 
7 sóna I'UCI 
• La pressió assistencial 
al pla de Lleida pel coro
navirus també continua 
disminuint i ahir hi havia 
41 persones ingressades, 
set menys que divendres, 
de les quals 7 eren a l'UCI, 
quatre menys. Aquest és 
el nombre més baix de 
malalts crítics de tot el 
2021 i no era tan baix 
des de !'octubre passat_ 
A més, al Pirineu només 
hi havia cinc pacients in
gressats, mentre que a Ca
talunya els crítics es van 
mantenir en 256, pero 
van augmentar els hospi
talitzats en planta fins als 
757 (+25). D'altra banda, 
el departament de Salut 
va registrar 407 nous con
tagis, 12 a Lleida i només 
un al Pirineu. El rebrot a 
Catalunya es va mantenir 
en 104 punts i l'Rt va pujar 
a un 0,95. 

Record de vacunes per a Lleida, amb 31.900 
La província rep una gran remesa de Pfizer, amb 23.!>00 dosis; n'arriben 3.300 de 
Janssen; 3.000 d'AstraZeneca i 1.700 de Moderna, i a Catalunya, més de 775.000 

1 PUNTS DE VACUNACIÓ j 

f REG. SANITARIA LLEIDA j 
Lleida: Pavelló 11 de setembre. 
De dilluns a diumenge. 
........... . ..... 

Tarrega: Espai MerCA T. 
De dilluns a dissabte. 

Alcarras: Escoles Velles. 
De dilluns a divendres. 

Mollerussa: Pavelló firal. 
De dilluns a divendres. 

REG. SANITARIA PIRINEU 

Vielha: Centre Joenessa Antara. 
De dilluns a divendres. 

Puigcerda: Museu Cerda. 
De dimecres a divendres. 

La Seu d'Urgell: Poliesportiu. 
Dimarts, dimecres i divendres. 

Tremp: Poliesportiu El Casal. 
De dilluns a dijous. 

• Les regions sanitaries de 
Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran 
han rebut aquesta setmana una 
xifra record de vacunes contra 
la Covid, amb 31.900, grades a 
la gran remesa de Pfizer. Així, 
d'aquesta farmaceutica hi ha 

-~ - -...--.. :-' . 
- - ' 

23.900 noves dosis disponibles, 
també n'han arribat 3.300 de 
la vacuna monodosi de Jans
sen -per als treballadors de la 
campanya de la fruita i l'inici 
de la vacunació a les persones 
sense llar- , 3.000 més d'Astra-

Vials de Moderna que s'administren a I'Arnau de Vilanova. 

Zeneca i 1.700 de Moderna. De 
fet, Catalunya -queja ha admi
nistrat més de quatre milions 
de dosis- també ha rebut un 
gran nombre de vacunes, amb 
més de 775.000, de les quals 
445.000 són de Pfizer, 219.600 
d'AstraZeneca, 50.500 de Mo
derna i gairebé 60.000 de Jans
sen. A Espanya arribaran més 
de 4,5 milions de vacunes. 

Walkie-talkies per vacunar 
En un altre ordre de coses, 

l'Associació Catalana d'Engi
nyers de Telecomunicacions i 
el CoUegi de Graduats i Engi
nyers Tecnics de Telecomuni
cació de Catalunya han cedit 
aparells walkie-talkies a punts 
de vacunació de Catalunya per 
facilitar la comunicació en les 
seues tasques de coordinació 
de cues i accés als recintes. De 
moment, han arribat a Barce
lona i esta previst que també 
ho facin a Lleida. 
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8 1 LLEIDA 

UNIVERSITAT ACCÉS 

Examens de selectivitat a Lleida, la 
Seu d'Urgell, Tarrega, Tremp i Vielha 
Sera del S a 1'11 i es mantenen les seus de l'any passat malgrat la millar a de !'epidemia 
11 'u 1ca mesura que es relaxa és la distancia, que baixa de 2 a 1,5 metres 

S.E. 
1 LLEIDA 1 La selectivitat recupera 
aquest any les dates habituals, 
després que !'anterior s'ajornés 
al mes de julio! a causa de la 
pandemia. No obstant, malgrat 
la millora de la situació epide
miologica, es mantenen igual 
els quatre dies de proves, del 
8 a 1'11 d'aquest mes, així com 
l'ampliació de seus distribui:des 
per la província, que seran la 
ciutat de Lleida, la Seu d'Urgell, 
Tarrega, Tremp i Vielha. A la 
capital, hi haura examens a tots 
els campus de la Universitat de 
Lleida (UdL), a la Seu aquesta 
vegada sera al poliesportiu i a 
les altres tres seus s'utilitzaran 
instituís, segons va confirmar 
el coordinador de la selectivitat 
a Lleida. 

Així mateix, es mantindran 
les mateixes mesures de preven
ció de la Covid, com la masca
reta obligatoria o la ventilació, 
pero la distancia de separació es 
reduira deis dos metres al metre 
i mig, la qual cosa permetra no 
haver d'habilitar tants espais. 
Així mateix, seguiran vigents 
les adaptacions d'horaris i fle
xibilitat que es van iniciar l'any 
passat per la pandemia 

En l'edició anterior, la selec
tivitat es va celebrar quan el 
Segria i sis poblacions més del 
Baix Segre esta ven confinarles 
a causa de l'elevat nombre de 
contagis de Covid-19, perla 

Alumnes a la selectivitat de l'any passat. 

qual cosa la logística va resul
tar més complicada. Aleshores, 
hi va haver 2.197 alumnes ins
crits en les proves, nombre que 
es podría superar aquest any, i 
la van superar un 76,51%. La 
nota mitjana deis estudiants 
lleidatans va ser un 6,67, una 
decima per sobre de la mitja
na catalana, mentre que la no
ta d'accés a la universitat, un 
7,275, va ser la més alta de totes 
les universitats. 

L LESCLAUS 

Calendari. La selectivitat a Catalunya sera els dies 8, 9, 10 i 11 
d'aquest mes i els resultats se sabran el 25. Des d'aquell dia i fins 
al28 es podran presentar sol·licituds de revisió d'examens, que es 
resoldran el 7 de j uliol. 

Cinc SeUS. Es manten en les cinc seus que es van crear l'any passat. 
A més de Lleida capital {a tots els campus de la Udl) i la Seu d'Ur
gell (aquest any al poliesportiu), hi haura examens en instituts de 
Tarrega, Tremp i Vielha. 

EQUIPAMENTS SERVEIS SOCIALS 

El pavelló 3 de la 
Fira obre avui 
coma alberg 
amb 122 places 
Per als que busquen 
feina a la fruita 
1 LLEIDA 1 El pavelló 3 de la Fira, si
tuat al costat deis Camps Elisis, 
obrira avui com a centre d'aten
ció i allotjament pera les perso
nes sense llar que han vingut a 
Lleida per treballar a la campa
nya de la fruita. Té 122 phices 
per pernoctar en llits, en lloc 
de les lliteres de l'any passat, i 
oferira menjar, serveis de dut
xa, consigna i bugaderia, a més 
d'assessorament laboral i social 
per a aquells que ho necessitin. 
La Paeria també ofereix divuit 
pisos de lloguer social, unes 104 
places, amb un cost de quatre 
euros per ni t. 

El consistori ja va adaptar 
l'estiu passat com a allotja
ment un pavelló de la Fira, amb 

El pavelló 3 de la Fira, ah ir al matí amb els 12211its ja instal·lats. 

!'única diferencia que va ser el 
4. Els costos de manteniment 
d'aquest equipament ascendi
ran als 40.232 euros sumant 
despeses fixes i variables. La 
majoria d'aquests diners sera 

per pagar el subministrament 
d'aigua potable i llum (33.880 
euros), i l'import restant corres
pon allloguer d'aquest espai a 
la Fira (6.352,50 euros). 

Aquest servei estara obert 

fins al 31 d'agost. Perla seua 
part, la parroquia de Sant lg
nasi de Loiola ha acollit en les 
últimes dos setmanes onze per
sones al dia a !'espera d'aquest 
allotjament. 

SEGRE 1 
Dimarts, 1 de juny del2021 

FAUNA 

Una rata a Bis be Ruano. 

Queixes per 
rates per la Zona 
Alta i Escorxador 
1 LLEIDA 1 Comerciants de la 
Zona Alta van denunciar 
ahir la presencia de rates 
pels carrers del barrí i que 
"Lleida esta cada vegada més 
bruta i deixada". En aquest 
sentit, van explicar que ahir 
al matí hi ha vi a un rosegador 
pel carrer Bis be Ruano i que 
en altres ocasions també els 
havien vist pel carrer Lluís 
Companys. 

En diverses ocasions, els 
dirigents de les associacions 
de velns de la Mariola i de 
la Bordeta, especialment 
aquesta última, també han 
demanat a la Paeria que ac
tul davant de la presencia de 
rates a la via pública. 

COMER~ 

El Govern decideix 8 
festius d'obertura 
per al2022 i 2023 
1 LLEIDA 1 El departament d'Em
presa ha establert vuit deis 
deu dies d'obertura comerci
al autoritzada el2022 i 2023, 
jaque els ajuntaments han de 
fixar els altres dos. Així, per 
a l'any que ve el Govern ha 
fixat que seran el2 i 9 de ge
ner, 6 i 26 de juny, 15 d'agost, 
i 6, 8 i 18 de desembre. Pera 
l'any 2023, el8 de gener, 25 
de juny, 12 d'octubre, 26 de 
novembre, i 6, 8, 17 i 24 de 
desembre. 

EDUCACIÓ 

Alumnes Erasmus 
demanen flexibilitat 
en cites de vacunació 
1 MADRID 1 Estudiants univer
sitaris que gaudiran d'una 
beca de mobilitat el curs 
vinent demanen flexibilitat 
en les seues cites de vacuna
ció perque no els toqui quan 
estiguin fora d'Espanya, ai
xí com el finan~ament de les 
despeses per PCR o tests, 
requisits d'entrada a molts 
pai:sos. Ho han soHicitat al 
Govern i a representants de 
les Universitats i del progra
ma Erasmus. 
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COMARQUES El conflicte per l'aigua de Berén Moratoria d'un any a Fraga per als 
acaba als tribunals. pares solars. 

P·l4 1 P·lS 
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INFRÁESTRUCTURESTREN 

lmpuls a la línia de la Pobla amb 3 
trens i sis milions per mantenir-los 
FGC licita un nou contracte de manteniment per cinc anys que inclou el nou comboi 
que arribara aquest any 11 operadora reforc;a la nvers·ó en seguretat 

E. FARNELL 1 R. R. 
ILLEIDA 1 La línia ferroviaria de 
la Pobla rebra aquest any un 
nou impuls amb !'arribada d'un 
nou tren, que s'afegira als dos 
que recorren les vies entre el 
Segria i el Pallars Jussa des del 
2016. La seua entrada en servei, 
prevista per al tercer trimestre 
d'aquest any, estara acompanya
da d'una inversió de 6,6 mili
ons d'euros peral manteniment 
deis tres combois durant els pro
pers cinc anys. Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGC) ha tret a 
concurs aquesta contractació, 
que haura d'estar adjudicada 
aljuliol. Aleshores esta previst 
que expiri el contracte d'Eiron 
Mantenimiento, que ha suposat 
quatre milions d'euros des del 
2016 peral manteniment dels 
dos trens actuals. 

Quan FGC va rellevar Renfe 
com a operadora a la línia de la 
Pobla, fa gairebé cinc anys, va 
estrenar dos trens fabricats a 
Sui:ssa. Des d'aleshores, revisi
ons, operacions de manteniment 
i avaries han obligat a suspendre 
trajectes, especialment entre 
Balaguer i la Pobla, i a transpor
tar els passatgers en autocars. 

SALUT GESTIÓ SANITARIA 

lnfermeres de 
Lleida ·ja han 
prescrit més de 
400 receptes 
Les del Pirineu se 
sumen a les del pla 

Els dos combois que operen actualment en la línia de la Pobla. 

El nou tren, similar als queja 
funcionen en aquesta línia, els 
complementara i garantira els 
trajectes. A aquest augment 
del pare de vehicles se sumen 
millores en la infraestructura. 
Arran del despreniment de ro
ques que va fer descarrilar un 
tren entre Santa Linya i Ager el 
mes de mar~, FGC ha refor~at 
la seguretat amb dispositius per 

alertar davant de futures allaus. 
Ha dotat de -sensors les malles 
antiallaus de set pendents al cos
tat de les vies entre Balaguer i 
la Pobla de Segur, i espera es
tendre'ls a altres traros. 

Aquesta és una de les actu
acions per refor~ar la segure
tat, amb una inversió de més 
de vint-i-un milions d'euros en 
els últims cinc anys. 

Una infermera prescriu una recepta a Oliana. 

en les visites i també esperes 
innecessaries". 

A<Cés a les da des díniques 

Un acord per posar 
fi a la constant 
marxade 
maquinistes 
• Quatre treballadors de 
la línia de la Pobla ja ten en 
una acreditació exclusiva 
per circular pels primers 
1,9 quilometres de vies 
de la línia de la Pobla a 
Lleida, un traro de pro
pietat estatal con§iderat 
d'interes general. Es fruit 
d'un acord entre la Gene
ralitat i l'Estat per evitar 
la constant marxa de per
sonal que la línia pateix 
des de fa anys, ja que el 
personal amb titulació per 
circular perla xarxa esta
tal acaba marxant a Ren
fe a la recerca de millors 
condicions laborals (vegeu 
SEGRE del 23 de maig). 
Més personal de Ferrocar
rils de la Generalitat de la 
línia de la Pobla de Segur 
esta rebent formació per 
conduir els trens. 

ADMINISTRACIÓ 

Josep Maria Forné. 

Josep Maria 
Forné, director 
general de 
Serveis Socials 
ILLEIDA 1 Josep Maria Forné, 
professor de filosofía i exdi
putat al Parlament per Lleida, 
ocupara la direcció general 
de Serveis Socials de la Ge
neralitat. Aquest carrec de
pen de la nova conselleria de 
Drets Socials, en mans de la 
lleidatana Violant Cervera. 
Forné va encap~alar la candi
datura lleidatana de Junts pel 
Sí el 2015, i va liderar la de 
Junts per Catalunya el2017. 
Després de dos legislatures 
al Parlament, no va formar 
part de la llista de Junts a les 
eleccions del 2021. Profes
sor d'ensenyament secun
dari, ha exercit durant anys 
com a professor de Filosofía 
a l'institut Marius Torres, del 
qual va ser director. En l'am
bit associatiu, va presidir la 
delegació lleidatana d'Om
nium i l'associació del Banc 
d'Aliments de Lleida. 

ILLEIDA 1 El personal d'infermeria 
de Lleida ja ha prescrit més de 
quatre-centes receptes. Des del 
mes de gener passat, una tren
tena de professionals de les co
marques del pla han emes 445 
prescripcions, segons s'extreu 
de les dades del departament de 
Salut, que va anunciar que tam
bé pot fer-ho ja part d'aquest 
personal a la regió sanitaria del 
Pirineu. Fins al mes de maig, 
infermeres i infermers han emes 
receptes en centres de comar
ques com el Segria i la Noguera. 
Salut va puntualitzar que hi pot 
haver altres professionals acre
ditats que encara no hagin fet 
cap prescripció. Pel que fa al Pi
rineu, s'han incorporat a aques-

ta practica 57 de les 345 profes
sionals que treballen a la regió 
sanitaria, als equips d'atenció 
primaria de la Seu, l'Alt Urgell 
Sud, la Pobla i Tremp. Salut va 
recalcar que la possibilitat que 
el personal d'infermeria emeti 
receptes "dona visibilitat a les 
indicacions deis professionals 
d'infermeria, evita duplicitats 

D'altra banda, professionals 
de l'ICS i GSS compten amb Sa
lut 4D, una nova eina de gestió 
de la historia clínica deis pa
cients que millora l'accés a la 
informació. 

- ... l 8 l 0 • 
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112 1 COMARQUES 

Denuncien 4 habitatges 
okupats a la Seu 
1 LA SEU D'URGELL 1 Compromís X 

la Seu, a l'oposició a l'ajunta
ment, denuncia quatre habi
tatges okupats en un edifici 
del carrer San t J oan Ba ptista 
de la Salle. La formació va 
assegurar que aixo provoca 
"inquietud" entre els vei:ns i 
va reclamar "accions contun
dents" a l'equip de govern de 
Juntsi ERC. 

Ajornen l'adjudicació 
del sol de Vallfosca 
1 LLEIDA 1 L'administració con
cursa! de Martinsa Fadesa 
ha ajornat sense nova data el 
procés per adjudicar els ac
tius de la immobililiria entre 
els seus creditors, entre els 
quals el sol edificable i im
mobles que havien de formar 
part del resort de Vallfosca, 
la Torre de Capdella. 

Nove atac de l'os a 
bestiar enguany a Aran 
1 VIELHA 1 El Conselh d'Aran 
va confirmar ahir una nova 
predació de l'os, que es va 
saldar ambla mort diven
dres d'un cap de bestiar oví 
al costat de la carretera de 
Beret. És el nove ata e a la Val 
aquest any. D'altra banda, 
ecologistes han iniciat una 
campanya contra la captura 
de l'os Goiat per posar-li un 
nou collar GPS. 

JxCat vota els membres 
del consell nacional 
1 LLEIDA 1 Els afiliats de Junts 
per Catalunya a Lleida ja 
han votat els seus represen
tants per al consell nacional 
del partit, el maxim organ 
de decisió, debat, participa
ció i control entre congres
sos de la formació. Pel que 
fa al Segria els elegits són 
Marta Gispert, Jordi Janés 
i Sílvia Pérez-Pallarés; a les 
Garrigues, Magí Clavé; a la 
Noguera, Marice! Segú; al 
Pla, Montserrat Meseguer; 
a la Segarra, Jaume Trilla; 
al Solsones, Marta.Vizcarro 
i a l'Urgell, Albert del Viso. 

FARRE SERES, S.C.P. 

Anuncio de acuerdo de transfonnación 
de sociedad civil particular en 
sociedad de responsabilidad limitada 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre Modificaciones Estructura
les de las Sociedades Mercantiles, se 
hace público que en la Junta General de 
la Sociedad FARRE SERES, S.C.P., en 
sesión celebrada con carácter universal 
el día 19/05/2021 , ha aprobado por 
acuerdo unánime la transformación de 
la misma en Sociedad de Responsabili
dad Limitada, aprobándose asimismo 
el Balance de transformación de fecha 
19/05/2021 y los nuevos Estatutos 
Sociales adecuados a su nueva forma 
social. Por lo tanto, en lo sucesivo, la 
Sociedad girará bajo la denominación 
FARRE SERES, S.L. 

Artesa de Segre, 27 de mayo de 2021 
El adminislrndor único, Ramon Farre Seres 
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Reparen 80 km de camins del Segria 
després d'anys de reclamacions 
La CHE ja ha invertit 640.000 € per esmenar-ne el mal estat després de demanar-ho els 
alcaldes 1 Connecten Ueida A macelles, Alcarras, Sucs, Raimat, Gimenells i Saidí 

Pascual, al centre, flanquejada per Teresa Cunillera i el subdelegat del Govern, José Crespín. 

MARIA MOLINA 
1 ALCARRAS 1 La Confederació Hi
drografica de l'Ebre (CHE) esta 
executant la millora de vuitanta 
quilometres de la xarxa de ca
mins de l'area regable de l'Ara
gó i Catalunya i ja ha invertit 
640.000 € d'un irnport de 2,5 
milions per millorar les comu
nicacions entre Lleida, Alma
celles, Alcarras i Girnenells i Pla 
de la Font, les pedanies de Sucs 

i Raimat i Saidí, aquesta última 
al Baix Cinca, a Osea, en una su
perfície d'uns 200 quilometres 
quadrats. Així ho va assegurar 
la presidenta de la CHE, Ma
ría Dolores Pascual, al costat 
de la delegada del Govern de 
Catalunya, Teresa Cunillera, 
que van visitar la zona amb els 
alcaldes, entre al tres autoritats. · 
Es treballa en el camí de Rairnat 
fins a la Clamor Amarga, a Sucs; 

a Raimat fins a la carretera A-
1241 passant per Gimenells, i 
al tram des de Santa Maria de 
Gimenells fins a Montagut i el 
límit amb Lleida. Aquest mes 
s'actuara a Pla de la Font i al 
setembre i !'octubre, al trajecte 
d'Almacelles a Valmanya i des 
de l'A-1241 (a Saidí) fins a la 
L-800. 

L'alcalde d'Alcarras, Jordi 
Janés, va incidir que aquesta és 

MUNICIPIS REIVINDICACIONS 

Alcaldes defensen la recuperació 
de la gestió pública de l'aigua 
ACN 1 REDACCIÓ 
1 TERRASSA 1 Uns quaranta repre
sentants del món local es van 
reunir ahir a Terrassa per de
fensar la gestió pública de l'ai
gua i denunciar l'envit judicial 
que les empreses duen a terme 
per mantenir el servei a les se
ues mans. Entre els assistents 
es trobava !'alcalde de Bellpuig, 
Jordi Estiarte, a més d'altres 
municipis com Barcelona o Gi
rona. Val a recordar que Agbar 
manté a través de Sorea un pols 
contra un consorci al qual es tan 
adherits ajuntaments que han 
volgut municipalitzar el ser
vei i entre els quals es traben 
Tremp i Bellpuig (vegeu SEGRE 
de diumenge). Fonts munici
pals de Tremp van assenyalar 
que "donem" suporta les rei
vindicacions i van apuntar que 
no els va ser possible assistir a 
la trabada. 

Estiarte (tercer esq.) ah ir a l'acte que va ten ir lloc a Terrassa. 

"Demanem una normalitat 
política, que es pugui decidir 
el futur d'un servei lliure i de
mocraticament", va assenyalar 
el president de l'Associació de 

Municipis i Entitats per l'Aigua 
Pública, Eloi Badia. Va denun
ciar "actituds agressives" per 
part de les empreses que assu
meixen les concessions. 

AL TRES PROJECTES 

Conservació de preses 
1 La CHE ha licitat per 6,3 mili
ons a invertir en quatre anys per 
a la conservació i millora de les 
preses de Barasona, Santa Anna 
i Guiamets. Preveu un projecte 
similar a Rialb i Oliana. 

Conserva<ió de <ursos 
1 Es faran 21 intervencions al 
Segre, Pallaresa, Corb, Ondara i 
Llobregós, entre d'altres. 

Aran i Sobira 
1 Uns 400.000 € peral curs del 
Valarties, a Naut Aran, i 138.000 
euros per actuar al barranc de 
Sant Antoni, a Rialp. 

Gloria i DANA 
1 S'han invertit 224.000 € per 
reparar danys en cursos del Se
gre, Set, Femosa i Ondara. 

una reivindicació que els pobles 
porten decades fent pel seu mal 
estat, i el de Gimenells, Iván Al
colea, va destacar que són !'úni
ca via de comunicació que tenen 
amb altres poblacions. 

Pascual va anunciar que ben 
aviat es traura a' informació 
pública l'esborrany del Pla Hi
drologic de l'Ebre i estara sis 
mesos perque s'hi presentin 
al-legacions. 

OBRES 

Ajuts per valor 
d'1,8 milions 
per als camins 
del Pirineu 
1 LLEIDA 1 El departament de 
Territori ha obert una con
vocatoria d'ajuts perque els 
consells comarcals de mun
tanya i el Conselh d'Aran 
duguin a terme obres en 
camins. Dotada amb 2,5 
milions , es repartira en 
funció de la longitud de la 
xarxa de camins de cada 
territori. El Pirineu lleida
ta s'emporta la major part, 
amb 1,8 milions. D'aquesta 
xifra, 375.228 seran per a 
l'Alt Urgell; 318.334 per al 
Sobira; 298.367 per al Jus
sa; 301.337 peral Solsones; 
160.080 pera la Ribagor~a, 
i 150.574 pera Aran, men
tre que els municipis de la 
Cerdanya de Lleida i Girona 
se'n repartiran 233.628. La 
resta sera per al Bergueda, la 
Garrotxa i el Ripolles. 
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ECONOMIA El rebut de la llum es dispara un Espanya liderara el creixement a 
44% respecte a fa un any. I'Eurozona aquest any, segons I'OCDE. 
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AGRICULTURA PRODUCCIONS 

En manca la collita del cereal en una 
campanya desigual per la sequera 
Creixera lleugerament la producció d'ordi pero gracies a una majar superfície 
conreada 11 En blat batxen mes d'un 10% les hectarees i un 13% les tones 

1 ALFÉS 1 Els agricultors de Llei
da han comen~at la collita de 
cereals a les zones de madu
ració més primerenca, com el 
cas d'Alfés, en una campanya 
desigual i marcada pels efectes 
de la sequera en funció de les 
diferents zones i deis canvis de 
cultius. Les primeres finques 
d'ordija estan collides amb ren
diments desiguals, marcats per 
la sequera en alguns casos i, a 
més, pels efectes de la fauna sal
vatge, segons Unió de Pagesos. 
En concret, les estimacíons de la 
conselleria d'Agricultura apun
ten a un increment d'un 2,33 
per cent de la producció, fins a 
assolir les 562.200 tones a les 
comarques de Ueida. En aquest 
mcrement, tanmateix, té molt a 
veure l'augment de la superfície 
destinada a aquest cereal, que 
ha crescut un 1,51 per cent a la 
província i assoleix les 104.040 
hectarees. 

En el cas del blat, les pers
pectives apuntarles pel departa
ment que dirigeix Teresa Jorda 
auguren una caiguda de la pro
ducció d'un 13,17 per cent. Pero 
en aquest cas també s'ha vist 
disminuida la superficie conrea
da en un 10,32%. De les 45.130 
hectarees destinarles a produir 
blat, la Generalitat calcula que 
podran sortir al mercat 45.130 
tones. 

Unió de Pagesos considera 
que la "falta d'aigua més regu
lar" durant la campanya dels 
cereals d'hivern explica la re
ducció de collita. També atri
bueix les baixes expectatives a 
la presencia creixent de fauna 

Una recol·lectora treballant a pie rendiment dissabte. 

REGADIU 

Tres de cada quatre 
hectiuees en regadiu 
a I'Estat, sota 
sistemes eficients 

salvatge, coro ara conills, sen
glars i cabirols, que han provo
cat danys greus als diferents cul
tius i critica que la societat "es
ta donant l'esquena" a aquesta 
problematica. Afegeix que la 

pujada deis preus és enganyosa 
ja que els costos de producció 
són més elevats. 

Granís 
Per un altre costat , les dife

rents tempestes de pedra que 
van descarregar diumenge a la 
tarda a les comarques de Ueida 
han causat danys especialment 
significatius en el cas del nord 
de la Noguera. 

En concret, a Artesa de Se
gre s'aprecien danys en finques 
precisament d'ordi, a més d'oli-

INVESTIGACIÓ AGRARIA 

MAITEMONN( 

veres, vinyes i alguns cultius 
d'horta. 

Per una altra banda, el mi
nisteri d'Agricultura ha fet pú
blic un informe segons el qual 
la superfície de reg eficient a 
Espanya se situa en 2.943.088 
hectarees, un 77 per cent de la 
superfície total de reg. El siste
ma que més ha-erescut en els 
últims anys ha estat el reg lo
calitzat (26,37%), implantat en 
429.617 hectarees noves des de 
l'any 2010, en línia ambla polí
tica d'ús eficient de l'aigua. 

BANCA 

Nova plataforma 
de CaixaBank 
per als seus 

• ca1xers 
1 LLEIDA 1 CaixaBank ja ha ini
ciat el desplegament d'una 
nova plataforma tecnologica 
per a caixers, batejada coro a 
ATMNow, que té coma ob
jectiu dotar-los del mateix 
nivell de qualitat, imatge 
i servei que els seus canals 
digitals. 

La nova plataforma pre
veu millorar !'experiencia de 
l'usuari i incorporar nous ser
veis i funcionalitats al rnateix 
temps que es té la mateixa 
operativa que en !'aplica
ció CaixaBankNow, segons 
ha informat l'entitat aquest 
dilluns. 

BALAN~ 

L'estalvi de 
les llars bat un 
nou record el 
mes d'abril 
1 MADRID 1 L'estalvi que les llars 
espanyoles tenen al banc en 
forma de diposits va créi
xer una mica més d'un 6 per 
cent a l'abril en comparació 
interanual i va batre un nou 
record historie, a l'assolir 
els 925.600 milions d'euros. 
L'esmentat període va estar 
marcat per les successives 
onades de la pandemia, en 
especial perla frenada eco
nomica ocasionada pel con
finament, que va durar fins 
al juny i podría haver ani
mat les famílies a optar per 
la prudencia per afrontar el 
futur. 

L'IRTA ha identificat tretze noves 
varietats d'olivera al Pallars Jussa 

L'IRTA gestiona el reservori de material genétic d'oliveres. 

1 LLEIDAI lnvestigadors de l'Insti
tut d'Investigació i Tecnología 
Agroalimentaries (IRTA) han 
identificat a la campanya 2020-
2021 tretze noves varietats lo
cals d'olivera a la comarca del 
Pallars Jussa. L'estudi s'ha fet 
per encarrec de l'ajuntament 
de Tremp en coHaboració amb 
diverses entitats del territori 
en el marc del programa Al teu 
gust, aliments del Pallars, se
gons l'IRTA. 

Les noves varietats s'incorpo-

raran al banc de germoplasma 
de varietats catalanes de !'oli
vera, un reservori del material 
genetic deis oliverars catalans 
gestionat per l'Institut des de 
l'any 1987. Les noves varietats 
que s'han identificat "tenen, en 
general, una proporció molt alta 
d'acid oleic i una gran quantitat 
de polifenols, que els conferei
xen un sabor amarg i un picant 
prominent, equilibrat i ric aro
miHicament", van indicar des 
de l'IRTA. Les tretze varietats 

identificarles s'afegeixen a les 
quinze que es van identificar en 
la primera prospecció que es va 
fer a la comarca a la campanya 
del 2015-2016. De la primera 
·prospecció destaca la varietat 
batejada amb el nom de cua de 
cirera, amb unes característi
ques propies d'olis pera mercats 
d'alta gamma. 

Arran d'aquella prospecció 
es va crear una plantació ex
perimental amb les varietats 
identificarles a Salas. 
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