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Pueyo cesa a Talamonte como 
teniente de alcalde de la Paeria 
I El 'paer en cap' 
lo anuncia tras el 
'veto' del Comú 
a la tramitación 
de Torre Salses 

I Emplaza a sus 
socios a decidir . . . 
SI qu1eren segurr 
en el gobierno 

I Los comunes . , 
aVIsan que sera 
"irreversible" 

"No se puede 
ser gobierno y 
oposición a la 
vez", afirma 
el primer edil 
Miquel Pueyo, que asumira él 
mismo las competencias de la 
concejalía de Habitatge i Transi
ció Ecològica, invita a los comu
nes a que reflexionen si quieren 
seguir formando parte del go
bierno que surgió t ras el Pacte 
d'Entesa de hace dos años. Por 
su parte, el socialista y jefe de la 
oposición, Fèlix La rrosa, descar
tó una moción de censura : "Nos 
veremos las ca ras en 2023". 

Si nO "rectifica" FOTO: Selena García / Pueyo compareció en rueda de prensa junto a Postius (JxCat) y Freixanet (ERC) 
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El toque de queda afectara a la Seu 
d'Urgell, Tremp, Solsona y Alpicat 
~ LA CONDICIÓN. Seni de 1.00 
a 6.00 horas a partir de este fin de 
semana si tiene el aval del TSJC 

973 281111 
CI Germanet•• 2 
2~2Ueida 

INCIDENCIA. Se aplica en los 
158 municipios de mas de 5.000 
habitantes con peores indicadores 

ENMIENDA DEL TC. Declara 
inconstitucional el confinamiento 
decretado al inicio de la pandemia 

IMPLANTS TECNOLOGI.A ~D PROMOS GRATIS 
W\\W,ilerdent.com 

IMPLANTS+DENTS EL MATEIX DIA: ESTUDI DIGITAL 
AMB TAC DENTAL 30 GRATUÏT. SENSE INTERESSOS! .!. B 

AQUEST ESTIU OBRIM PER A TUl 1!1~~ 
Apunia't af!l'Pians lnt.nslusllerdent' I concentrarem el teu tractament • •• . 
en poquu I còmodu vlsHet, perque gaudeixis del teu temps I Primera VIsita Gratu'lla 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

El Govern demana a la justícia 
que autoritzi un toc de queda 

• • • d'l.OO a 6.00h a 158 municipis 
Alpicat, Solsona, Tremp i la Seu d'Urgell són els afectats a Lleida 
i l'Executiu vol que la mesura entri en vigor el cap de setmana 
El Govern ha decidit 
decretar un confinament 
nocturn entre la una de la 
matinada i les sis del matí 
en 158 municipis, quatre 
d'ells de la demarcació de 
Lleida: Alpicat, Solsona, 
Tremp i la Seu d'Urgell. 

Barcelona 
ACN 

Segons va anunciar el president 
de la Generalitat, Pere Aragonès, 
en una breu declaració institu
cional, volen que el toc de que
da s'apliqui des d'aquest cap de 
setmana i durant set dies prorro
gables. Per això, el Govern ja ha 
iniciat els tràmits per obtenir l'au
toritzaciÓ del TSJC, que l'haurà 
d'avalar. Aragonès va dir que la 
mesura afecta els municipis de 
més de 5.000 habitants amb una 
incidència acumulada igual o su
perior als 400 casos diagnosticats 
per cada 100.000 habitants en els 
darrers set dies o bé aquells ro
dejats per altres municipis amb 
aquests índexs. El compromís, va 
assenyalar, és de revertir la mesu
ra "tan aviat com la pandèmia ho 
permeti". 

El president va assegurar que 
el Govern ha pres la decisió per 
"responsabilitat". D'una banda, 
per protegir la salut de la ciuta
dania, especialment de les fran
ges d'edat que encara no tenen 
la pauta de vacunació comple
ta, i de l'altra per garantir el bon 
funcionament del sistema sani
tari, que està "tensionat exces
sivament" per la darrera onada. 
També s'ha pres per preservar 
la reactivació econòmica i evitar 
restriccions majors que puguin 
tenir un impacte emocional, so
cial i econòmic més elevat. Ara
gonès va admetre que la mesura 
és "severa" perquè limita un dret 
fonamental, però va argumentar 
que s'adopta perquè és "clau" 
per frenar la propagació del virus 
i "imprescindible" en el context 

.. 

Generalitat de Catalunya 

FOTO: EFE f El president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que la mesura es pren per "responsabilitat" 

actual de la pandèmia. El toc de 
queda, va matisar, serà comple
mentari a les mesures ja anun
ciades aquesta setmana perquè 
l'activitat reglada acabi a les 00.30 
h, els esdeveniments es facin amb 
públic assegut i les reunions es li
mitin a un màxim de deu perso
nes. De fet, va justificar que la de
cisió de complementar-les és una 
"necessitat" compartida pel món 
municipal. "Calia disposar d'eines 
com el confinament nocturn", va 
afirmar. 

El Govern treballarà conjunta
ment amb els municipis afectats 
i estarà al costat d'altres que es 
puguin veure afectats en el futur. 

A més, va prometre acompan
yar-los en el compliment de la 
mesura. La previsió de l'executiu 
és fer-ho principalment a partir 
dels dispositius dels Mossos d'Es
quadra i les policies locals. 

MUNICIPIS AFECTATS 

El confinament nocturn es 
vol aplicar ara en 158 municipis. 
D'aquests, 145 compleixen amb 
els paràmetres d'incidència alta 
del Covid-19 marcats pel Govern 
i n'hi ha 13 que tot i quedar fora 
dels paràmetres estan envoltats 
completament de municipis que 
sí que els compleixen. Per aquest 
motiu també s'hi aplicarà el toc 

de queda. Aquests 158 municipis 
sumen una població de 6.017.109 
habitants. 

Entre els municipis afectats 
amb incidències altes en els da
rrers set dies hi ha Barcelona 
(809,60), Tarragona (542,20) i Gi
rona (561,70). Per contra, queda 
fora de la llista Lleida. En qualse
vol cas, hi ha quatre municipis de 
la demarcació lleidatana als quals 
se'ls aplicarà el confinament noc
turn. Es tracta d'Aipicat (439,80), 
Solsona (467,20), Tremp (517,60) 
i la Seu d'Urgell (539,90). Com 
que les dades d'incidència van va
riant, l'executiu ha estipulat que si 
un municipi deixa d'estar dins dels 

AFECTACIÓ A LLEIDA ··, 

ALPICAT 
El municipi del Segrià, de 

6.367 habitants, té una 

incidència acumulada 

els darrers set dies de 

439,80. 

SOLSONA 
Amb una població de 

9.631 habitants, entra 

en el ll istat en tenir una 

incidència de 467,'20. 

TREMP 
El municipi del Pallars 

Jussà també haurà 

d'aplicar el confinament 

nocturn en tenir 

6.376 habitants i una 

incidència de 517,60. 

LA SEU D'URGELL 
Entra en el llistat en 

complir els paràmetres: 

una població de 

12.780 habitants i una 

incidència de 539,90. 

paràmetres haurà d'esperar a que 
finalitzi la resolució vigent. En el 
cas contrari, si un municipi entra 
dins dels paràmetres en els pro
pers dies, s'inclourà en la pròxima 
revisió. Les sancions per saltar-se 
el toc de queda seguiran osciHant 
entre els 300 i els 6.000 euros. 

Per una altra banda, les res
triccions proposades dilluns pel 
Govern, i avalades ahir pel TSJC, 
entraran en vigor avui a primera 
hora, un cop publicades al DO
GC. Així, els establiments públics 
i les activitats hauran de tancar de 
00.30 a 6 hores, respectant 30 mi
nuts més per a activitats recreati
ves musicals. 
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Alcarràs gestiona el sistema 
de reg informàticament que 
permet millorar la irrigació 
Des d'aquesta· primavera, Alcar
ràs gestiona informàticament 
el sistema de reg de les zones 
verdes gràcies a un sistema au
tomatitzat que permet als ope
raris programar, per a una millor 
irrigació i un ús més sostenible 
de l'aigua, la gestió de cada àrea 
enjardinada de manera indivi
dual i vinculant-la a les condi
cions climàtiques de cada mo
ment i les necessitats particulars 
de la vegetació ubicada en cada 

Inauguren el 
mirador de 
Campolongo 
a la Vall Fosca 
El tret de sortida del Festi
val de Senderisme de la Vall 
Fosca, un dels 13 Festivals de 
Senderisme dels Pirineus, se
rà la inauguració del mirador 
de Campolongo el dilluns a 
les 12.00 hores, un punt em
blemàtic on s'ha instal-lat un 
mirador i l'estàtua del gegant 
del Triador. A la inauguració hi 
serà present l'alcalde, Josep 
M. Dalmau, juntament amb 
altres autoritats locals. 

indret. La instal·lació del nou sis
tema encara la seva recta final 
aquest estiu, afecta els seixan
ta punts de reg de zones ver
des que existeixen en el terme i 
allibera 64 hores de feina de la 
brigada, les quals es podran de
dicar a altres tasques vinculades 
amb l'embelliment d'un muni
cipi que, durant els darrers dos 
anys, ha vist plantar en els seus 
carrers, places, parcs i vials més 
de 300 arbres. 

Unes 15 iniciatives 
de la Noguera rebran 
subvencions Leader 
El Departament d~Acció Climàti
ca ha resolt en data S de juliol de 
2021 aprovar els expedients que 
rebran l'Ajut Leader de la convo
catòria 2020 per a les inversions 
que afecten a la zona del Con
sorci GAL Noguera Segrià Nord. 
En la convocatòria 2020 es van 
presentar 34 sol-licitud_s, de les 
quals se n'han aprovat 14 d'ini
ciativa privada i 1 de pública. 
De les empreses, 3 pertanyen 
al sector agroalimentari, 3 són 
projectes turístics i 8 a altres 
sectors. 

RECOMANACIÓ DE REG- ZONA LLEIDA 

NECESSITATS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS 
(M3/HA). DEL 14AL 20 DE JULIOL 

AITONA 
EL POAL LA 

ALBESA 
TORRES 

MAIALS 
CULTIUS !SEGRIÀ) (PLA GRANADEllA 

(NOGUERA) 
SEGRE 

(SEGRIÀ) 
URGEll) (GARRIGUES) li 

---
Pomera 309 303 314 329 

Perer 321 315 326 342 

Presseguer agost 378 370 383 402 

Nectarina jUliol 378 370 383 402 

Panís 

Alfals mfn1m 170 167 172 181 

Alfa ls màxim 416 407 421 442 
-- ---

Presseguer juny 213 208 215 226 

Presseguer agost ROC 378 370 383 402 

Ametller (reg suport) 79 78 79 80 84 76 
- - - ---

Olivera (reg suport ) 76 74 75 77 80 72 

Blat 416 407 421 

Evapotranspiració de 
378 370 374 383 402 361 

ref. (ETo) 

Pluja efectiva o o o o 42 o 
Càlcu l rea litzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC, 

setmana del 30 de març al6 d'abril de 2010. El reg més la pluja efectiva i l'a igua 

en el sòl han d' igualar els consums d'aigua del cultiu. Les dades es refereixen 

a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d'aigua i per 

plena disponibilitat d'aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis. 

Per convertir la dosi de m'/ha a I/arbre, dividir per 10 el valor 

de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació. 

Per obtenir dades més específiques, consulteu l'eina de recomanacions 
de reg de Rura iCat a www.rural.net o a I'ECA Tàrrega. 

El Patronat de Turisme treballa 
per adaptar la marca 'Ara Lleida' 
a la 'normalitat' de la pandèmia 
S'està abordant una nova estratègia de màrqueting 

Lleida 
REDACCIÓ 

El Patronat de Turisme de la Dipu
tació està treballant en l'adapta
ció d'una nova estratègia de màr
queting i de conceptualització 
de la com unicació de marca Ara 
Lleida amb la finalitat de dotar-la 
de nous continguts que aportin 
valor al seu posicionament per 
tal de seguir projectant la demar
cació, tant a escala estatal com 
internacional, com una destina
ció turística única i singular dife
renciant-la d'altres, tot donant 
suport al desenvolupament cul
tural i econòmic del territori i la 
seva població. 

La vicepresidenta del Patro
nat, Rosa Pujol, va manifestar que 
la voluntat del Patronat d per im
pulsar aquest treball sobre el po
sicionament de la marca Ara Llei
da té una doble finalitat. D'una 
banda, "volem redefinir aquest 
nou posicionament de la imatge 
de l'Ara Lleida i adaptar-nos als 
canvis de comportament i les no
ves necessitats que s'estan pro
duint, tant de l'oferta com de la 
demanda, en el context actual 
de pandèmia i a la vegada estar 
alineats amb el Pla estratègic del 
Pirineu i les Terres de Lleida im
pulsat pel mateix Patronat, que 

FOTO: Patronat/ La reunió d'ahir entre els sectors turístics de lleida 

proposa un model de gestió de 
turisme sostenible del territori. 
La suma d'aquests dos factors ens 
ha portat a la necessitat d'haver 
de desenvolupar la conceptualit 
zació estratègica de la comunica
ció del Patronat envers l'Ara Lleida 
per aportar nous valors a la marca 
després de més de 30 anys de vi
da del Patronat i de la seva marca 
turística". 

S'està fent el treball de contex
tualització de l'estratègia de màr
queting d'Ara Lleida com una de 

les peces clau per poder-la dotar 
de nous atributs i valors, definint 
els significats i continguts que la 
marca ha de transmetre entre el 
seu públic intern i extern i millo
rant l'actual grau 'de notorietat 
entre els mercats i els segments 
prioritaris, mitjançant l'empresa 
Labrand, una consultora d'estra
tègies de marca especialitzada en 
els canvis de comportament del 
consumidor i els nous valors soci
als emergents per construir opor
tunitats innovadores. 

Traslladen el material per continuar la 
reparació del congost de Mont-rebei 
Les obres per reparar el despre
niment que va patir el congost de 
Mont-rebei el mes de novembre 
de l'any passat segueixen avan
çant. Ahir dimecres, un helicòp
ter va t raslladar material per 
poder continuar les tasques de 
reparació, fet pel qual es va tallar 
la navegació en barca i caiac du
rant l'operació. Cal recordar que 
els treballs consisteixen en esta
bi litzar les roques que hi ha ines
tables a la muntanya i en refer el 
pas que va quedar malmès per 
l'esllavissada ocorreguda fa vuit 
mesos que va obligar a tancar les 
vies d'accés a aquest espai natu
ral. Així, es preveu que tinguin 
una duració d'entre 4 i 6 setma
nes i seran finañçades per la Di
putació de Lleida a través d'un 
fons de 85.000 eu ros. 

FOTO: Aj. Àger/ Es preveu que les obres durin entre 4 i 6 setmanes 
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La Comissió de Polítiques Digitals 
demana al Govern una reforma 
dels horaris de la línia de la Pobla 

I 

La proposta del PSC es va aprovar per unanimitat 

la Pobla de Segur 
ACN 

La Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori va aprovar demanar al 
Govern que reformi els horaris 
del tren de Lleida a la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà}. La diputada 
del PSC per Lleida, l'Alt Pirineu i 
Aran al Parlament, Sílvia Rame
ra, va afirmar que, d'aquesta ma
nera, es "farà més eficaç i útil un 
servei que és vital pel territori". 
Romero va valorar així l'aprova
ció unànime de la proposta de 
resoluctó dei .PSC en la que s'ins
ta a l'executiu català a "implan
tar una millora dels horaris de la 
línia", amb la incorporació d'una 
esmena dels grups d'ERC i Junts 
x Catalunya per tal que, ha afe
git, "s'endegui prèviament un 
estudi que determini les modifi
cacions horàries necessàries per 
fer d'aquest servei encara més 

La síndica d'Aran 
es reuneix amb el 
grup d'Esquerra al 
Parla D r -:~lo?. 

La síndica d'Aran, Maria Ver
gés, es va reunir ahir en el Par
lament de Catalunya amb la 
portaveu del grup parlamentari 
d'Esquerra Republicana, Marta 
Vilalta, en el marc de la ronda 
de contactes que ha mantingut 
durant els últims mesos amb 
els grups parlamentaris per ex
posar les problemàtiques i els 
reptes de futur que té la Val 
d'Aran. 

dasw ltauto. s 

FOTO:ACN I Usuaris d'aquesta línia arribant a l'estació de la Pobla 

viable, operatiu i segur". 
La proposta, va detallar Rame

ra, recorda que "des que FGC es 
fa càrrec del servei, al 2005, s'han 
incorporat dos trens dièsel Stad
ler al 2016, el que va suposar un 
increment gradual del nombre 

de passatgers, arribant a més de 
250.000 viatgers al 2019". La di
putada socialista explica també 
que "ara, el tram entre Lleida i 
Balaguer compta amb deu circu
lacions per sentit, mentre que el 
tram fins la Pobla en té quatre. 

La Cambra de Lleida coneix de primera 
ma la modernització del Canal d'Urgell 
Una delegació de membres del Ple de la Cambra de Comerç de Llei
da es va reunir ahir amb membres de la Junta del Cana l d'Urgell, amb 
l'objectiu de conèixer in situ el Pla de Modernització del Canal d'Urge
II,."Avui hem conegut de primera mà un projecte clau pel territori" va 
explicar Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida. 

La CUP aposta per un Centre de Recerca i 
Desenvolupament de la Llet i el Formatge 
La CUP de la Seu continua amb la presentació del projecte del Centre 
de Recerca i Desenvolupament de la Llet i el Formatge com a projecte 
estratègic per al desenvolúpament econòmic de la comarca, la diver
sificació de la seva economia, la gestió de l'entorn i per frenar l'èxode 
que pateix la comarca i el Pirineu. 

• 1X0de50 

a Automotor 
y Senricios 

Automotor y Servicios 
Av. Barcelona, 19 · lleida · T. 973 94 44 44 

FOTO: Aj Borges I La iniciativa es va presentar ahir a les Borges 

La Ruta de la Tapa de les 
Borges comptarà amb 13 
establiments participants 
Les Borges Blanques celebrarà 
una nova edició de la Ruta de la 
Tapa aquest estiu. El certamen, 
que enguany arriba a la setena 
edició, tindrà lloc els dies 16, 
17, 23, 23 i 30 de juliol i comp
ta amb la participació de 13 es
tabliments que oferiran, com a 
mínim, unes 26 tapes diferents. 

Les persones participants en 
aquesta iniciativa podran de-

gustar tapes variades, a més a 
més d'una beguda, per un preu 
de 2,5 euras. Està previst que 
a principis d'agost es dugui a 
terme el sorteig on es rifaran 3 
premis de 100 eu ros en vals per 
bescanviar als establiments ad
herits. A més a més, aquells qui 
omplin el fut lletó de la Ruta amb 
el segell de sis bars diferents, ob
tindran de regal una camiseta. 

Almacelles asfalta els carrers 
Bassa del Molí i Raval Alta i un 
nou espai destinat a aparcament 
Durant la present setmana s'han 
portat a terme, els treballs d'as
faltat de mes de 2.000 m2 co
rresponents als trams de ca
rrers de la Bas~ del Moli, de la 
Raval Alta, i del nou espai dedi
cat per aparcament de vehicles, 
situats als voltant de les esca
les i rampa d'accés a l'escola de 
primària Antonia Simó i Arnó. 
Amb aquesta reforma s'ha fet 

• 1ar 

una renovació integral de tots 
els serveis bàsics, com la xarxa 
d'aigua potable, el clavegueram 
i separativa, l'enllumenat públic, 
i les noves voreres, dels t rams 
compresos entre els carrers de 
Sant Josep i el carrer Nord. Per 
la realització dels esmentats 
treballs, s' ha comptat amb un 
pressupost, de prop de 200.000 
eu ras. 

Das Auto. es 
Vehicles d 'ocasió garantits 

s 
SEAT 
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