I pàg. 21
Principi d'acord perquè Messi segueixi
al Barça, rebaixant-se el sou a
20 milions la temporada vinent

I pàg. 27
Arnau París, l'aspirant vinculat a
Vilanova de Meià, guanya 'MasterChef'
amb un homenatge culinari al Montsec
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TORRE SALSES I LEXIGÈNCIA DELS COMUNS DE REVISAR EL PACTE FAN QUE ESCLATI UNA NOVA CRISI

Pueyo destitueix Tala monte
i posa en peri Iel tripartit
Al al
I Diu que "no es pot fer d'oposició i
govern. No soni un grup d'amics, governem
un ajuntament"

I Van qualificar d'"irresponsable"
el cessament i van alertar que "posa en perill
la governabilitat de la ciutat"

I No se sorprèn del nou xoc i
Larrosa estén la mà "quan hi hagi una
vocació de negociació"

El primer edil, a l'anunciar la decisió al costat dels tinents d'alcalde Toni Post iu s i Jordi na Freixanet.
LLEIDA 16

Torna el toc de
queda a Solsona, la
Seu, Tremp_i Al picat
li-¿

El Govern va decidir

~--iJI' ahir demanar alTS~~ JC aplicar el toc de

queda entre les 01.00
i les 06.00 hores als municipis
amb més incidència de Covid.
A la província de Lleida afecta
Tremp, la Seu, Solsona i Alpicat.
A Catalunya són 158 localitats
i la mesura és en principi per a
una setmana.

Un jove de menys de
trenta anys, a I'UCI
: de l'Arnau per Covid
: El TC anul·la l'estat
d'alarma i podrien
: · decaure les multes
LLEIDA I 7-8

CLINICA CHELA ORTODONCIA
ORTODÒNCIA
INVISIBLE

TREBALLS D'ALTURA PER ASSEGURAR MONT-REBEl
COMARQUES I lO

1a Visita i Estudi GRATIS
LLEIDA
973 28 99 99

BALAGUER
973 28 33 33

MOLLERUSSA
973 64 33 33

ALMACELLES
973 98 81 77

LLEIDA I 7
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Toc de queda a la Seu, Tremp, Solsona i
Alpicat, els municipis amb més contagis
S'aplicarà després de l'aval del TSJC des d'aquest cap de setmana d'l.OO a 6.00 en 158localitats de més
de 5.000 habitants i una alta incidència li Disparitat d'opinions entre els alcaldes, i Tàrrega el demana

La mesura, vetada
a les Canàries, ia
l'espera de llum
verda a Cantàbria

X. RODR(GUEZ IM. MARQUÈS

I LLEIDA I La Generalitat va deci-

dir ahir demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) aplicar el toc de queda
entre la 01.00 i les 06.00 hores
en aquells municipis amb més
incidència de Covid. A la província de Lleida afecta Tremp,
la Seu, Solsona i Alpicat. A tot
Catalunya són 158 municipis, la
majoria de Barcelona i de la costa, que sumen el78 per cent de
la població, 6.017.109 persones.
El president del Govern, Pere
Aragonès, va explicar que una
vegada el TSJC doni llum verda a la mesura -després que els
serveis jurídics de la Generalitat
l'avalessin sempre que sigui de
forma selectiva perquè no hi
ha estat d'alarma- , s'aplicarà
des d'aquest cap de setmana
als municipis de més de 5.000
habitants amb una incidència
acumulada igual o superior als
400 contagis per cada 100.000
habitants en set dies. La mesura
durarà set dies prorrogables.
A la Seu, la incidència és de
539; a Tremp, de 517; a Solsona, de 467 i a Alpicat, de 439.
En aquest sentit, l'alcaldessa de
Tremp, Pilar Cases, va explicar
que avui convocarà una reunió
amb Protecció Civil, Mossos i
Policia Local "per veure com
encarem la situació". Va apuntar que entén que la mesura
"s'ha d'aplicar", encara que va
assegurar que no comprèn "per
què a Tremp sí i als voltants no,
perquè perjudiquem greument
els pobles del voltant". En la
mateixa línia es va expressar
el primer edil d'Alpicat, Joan
Gilart, que va afegir que és una
"mesura iJ.lògica".
En canvi, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va acceptar la mesura "davant la situació en la qual ens trobem",

Imatge del primer toc de queda decretat a l'octubre, amb una Lleida buida a les 22.00 hores.

però va confiar que el descens
de contagis d'aquesta setmana "faci que en la revisió de la
mesura, Solsona pugui estar-ne
fora". El primer edil de la Seu
no va respondre a les trucades
d'aquest diari.
La resta de municipis de més
de 5.000 habitants de Lleida
als quals no afecta la mesura
són Lleida (amb una incidència
de 323), Balaguer (275), Tàrrega (369), Mollerussa (300),
Alcarràs (221), Cervera (184),
Guissona (364,2), Almacelles
(143), les Borges (143), Vielha
(286)Agramunt (142) i Bellpuig
(167). Precisament, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va

TRES CAPITALS
La mesura afecta Girona,
Barcelona i Tarragona, per
la qual cosa Lleida és l'única
capital que en queda fora
demanar "un toc de queda generalitzat" perquè al seu parer,
"un toc de queda en 158 municipis del país només propiciarà
la mobilitat de la gent i, probablement, l'efecte serà pitjor".
Pijuan es va mostrar preocupada per l'increment de casos i
va explicar que per escollir els
municipis afectats s'han tingut

en compte les dades d'entre el
3 i el l Ode juliol i "no les dades
actualitzades, per la qual cosa
no ajuda a prendre mesures basades en la realitat".
Entre les ciutats afectades
de Catalunya hi ha Barcelona,
l'Hospitalet, Terrassa, Badalona, Sabadell, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet,
Reus i Girona, per la qual cosa
Lleida és l'única de província
capital "lliure"....
El primer toc de queda es
va decretar el 25 d'oct ubre,
de 22 .00 a 6.00 i no es va aixecar fins al passat 9 de maig,
coincidint amb la fi de l'estat
d'alarma.

• La disparitat de les decisions dels Tribunals Superiors de Justícia fa que la
resposta a la cinquena
onada de la pandèmia difereixi entre autonomies:
mentre que al País Valencià i a Catalunya s'ha autoritzat el toc de queda, a
les Canàries s'ha denegat
i Cantàbria espera rebre
llum verda. El País Valencià aplica el confinament
nocturn entre la 01.00 i
les 06.00 de la matinada
en trenta-dos municipis
i, tanmateix, a les Canàries, el Tribunal Superior de Justícia va denegar
ahir el permís per establir
un confinament nocturn
a les illes amb més grau
d'incidència de la Covid.
Aquest tribunal estima
que "no s'h a acreditat"
que la situació àctual de
la pandèmia "representi
un perill tan greu o imminent" que no es pugui
afrontar "amb mitjans ordinaris menys restrictius".
Mentrestant, Cantàbria
espera que la justícia avali
la seua decisió de limitar
la mobilitat entre la una i
les sis de la matinada en
cinquanta-tres municipis
i de limitar a sis el nombre
de persones que es podran
reunir en aquest mateix
horari. Catalunya va demanar analitzar la interlocutòria de València per
sol·licitar-ho.

~====================N=O=V=E=S=M=ES=U=R=ES==============~~~~~ ~~=============A=F=EC=T=A=CI=O=N=S============~

El TSJC avala les restriccions, que s'apliquen avui
• El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar ahir les mesures proposades per la Generalitat per contenir la Covid i
que consistien en la limitació
de reunions a un màxim de
deu persones i el tancament
d'establiments públics des de
les 00.30 hores fins a les 6
del matí, que entraran avui
en vigor.
A més, tampoc es podrà
beure ni menjar als espais públics, excepte per a excursions
i sortides de centres i colònies,
activitats d'intervenció so-

cioeducativa i lleure educatiu
autoritzat. La sala contenciosa administrativa avala, amb
la conformitat de la fiscalia,
les restriccions, que considera lleus, fins a la mitjanit del
divendres 23 de juliol.
A més de les prohibicions,
es recomana a les administracions públiques competents
limitar l'accés als espais públics com parcs, platges o similars quan no es puguin evitar les aglomeracions de les
0.30 a les 06.00 hores. Aquesta mesura va causar les crítiques de diversos ajuntaments

grans i que tenen costa, ja que
denuncien que els fan falta
recursos per controlar que no
hi hagi botellons i demanaven
un toc de queda, mesura que
s'ha aplicat en aquells municipis amb més incidència.
A Lleida, la Paeria va afirmar que ho estudiaria, però
ja veta l'accés a la plaça de la
Seu Vella després de constatar que s'hi reunien joves per
fer botelló. Una vegada que el
TSJC hi ha donat el vistiplau,
la Generalitat publicarà la resolució avui al DOGC perquè
entri en vigor.

Guissona anul·la el Mercat Romà
iCervera, la Festa del Carme
• La mala situació epidemiològica ha obligat diversos
ajuntaments a restringir i a
suspendre diferents esdeveniments. D 'una banda,
Guissona ha suspès la 24a
edició del Mercat Romà de
dissabte, però es mantenen
els espectacles dels Capvespres i el]azzendansa (vegeu
la pàgina 28). Se celebraran a
la plaça Major amb un aforament del30 per cent. A més,
avui Guissona restringirà el
mercat setmanal únicament

a les parades d'alimentació i
es farà un únic sentit de circulació des del carrer Fluvià
fins al de Bisbal.
Finalment, la Paeria de
Cervera ha anuHat la Festa
del Barri del Carme, que se
celebrava divendres, a causa
de les restriccions dels actes
de pública concurrència. EI
municipi ha detectat en els
últims dies un total de catorze casos de Covid, tots ells
entre joves de la capital de
la Segarra.
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ESPAIS NATURALS OBRES

Traslladen en helicòpter el material per fixar
el pendent de Mont-rebei i refer el camí
Treballs verticals per subjectar la roca després del despreniment de fa 8 mesos, que duraran entre 4 i
6 setmanes li !:aparell va portar fins a la muntanya sistemes hidràulics, pneumàtics i generadors
E. FARNELL
I CORÇÀ I Un helicòpter va traslla-

dar ahir tot el material necessari per estabilitzar el pendent
de Mont-rebei en el qual es va
produir el despreniment el novembre passat i que manté els
accessos tancats a l'enfonsar-se
un tram del sender natural. Durant més d'una hora l'aeronau
recollia la provisió de material
en una zona pròxima a Corçà
i el tràslladava fins a la muntanya, on operaris de la firma
Infraestructures de Muntanya
treballen des de dilluns preparant la zona i ancorant part del
pendent amb mitjans manuals
i obrint les vies de seguretat
per poder treballar en vertical.
Per operar en aquest punt, els
tècnics requereixen sistemes
hidràulics i pneumàtics utilitzant tècniques especialitzades
per perforar la pedra i fixar les
grans roques per intentar estabilitzar al màxim el pendent. Es
tracta d'un material molt pesant
com els generadors d'electricitat, que no es poden desplaçar
per terra. La maniobra va obligar a tallar la navegació fluvial
pel riu Noguera Ribagorçana,
a la zona del congost, durant
més d'una hora i mitja per evitar d'aquesta manera qualsevol
perill. No obstant, van ser molts
els turistes que practicaven caiac al pantà de Canelles que van
optar per parar i observar des
de la distància com operava l'aeronau enmig del congost.
Els treballs podrien allargar-se entre quatre o sis setmanes atesa la dificultat i, a partir
de dilluns vinent, la navegació
es pot veure afectada en aquest
tram del congost. Malgrat això,
les empreses que exploten turísticament les aigües podran
treballar al pantà i creuar el
congost quan l'obra ho permeti. En aquest sentit, Enric Maestre, gestor d'una de les firmes,
va apuntar que possiblement la
setmana que ve hi haurà més
dificultat per creuar Mont-rebei
i "en quatre o cinc dies" tornarem a treballar amb normalitat
tret d'hores puntuals.
Quan estabilitzin el pendent
els operaris actuaran al sender
amb la instaHació d 'una passarel·la de fusta i sistemes de
protecció, que substituirà el
tram de camí enfonsat. Ager va
adjudicar les obres per evitar
d'aquesta manera noves allaus,
que preveuen una inversió de
85.000 euros, finançades per
la Diputació.

L'helicòpter va descendir fins a la riba per deixar un dels operaris que treballen al pendent de Corçà.

Malgrat la maniobra aèria, els turistes navegaven pel riu.

Temporada turística amb una alta
demanda d'activitats aquàtiques

Moment en què l'helicòpter deixa material al pendent.

• Malgrat estar els accessos
al congost tancats al públic,
són molts els turistes que opten per recórrer el congost
des del riu i del pantà. Des
de les empreses asseguren
que la demanda d'activitats
aquàtiques amb caiac, canoes o passejos amb vaixell
està sent alta aquest mes de
juliol, especialment els caps

de setmana, i la previsió és
més bona de cara al mes
d'agost, perquè ja hi ha moltes reserves. D'altra banda,
van afegir que hi ha altres
alternatives a la zona al congost d'igual bellesa i que sí
que es poden fer caminant,
com l'escalinata de Montfalcó o visitar les ruïnes de
Finestres.

