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Nombrosos alcaldes del Segrià, tant de JxCat com d’ERC, van exigir ahir a la Generalitat que no apliqui un nou
confinament domiciliari a la comarca després d’haver imposat el perimetral, a l’entendre que seria un gran cop
per a l’activitat econòmica i que hi ha altres mesures que poden ser tan o més efectives per atallar els contagis.
coronavirus

conseqüències a lleida

Alcaldes del Segrià insten la Generalitat
a no aplicar un confinament domiciliari
De JxCat i ERC, quan els dos partits tenen divergències en el si del Govern català
redacció

❘ lleida ❘ Nombrosos alcaldes del
Segrià es van plantar ahir i van
rebutjar de ple un confinament
domiciliari a la comarca com
a solució per atallar els contagis de coronavirus. Aquesta és
una de les possibilitats que té
sobre la taula la Generalitat de
cara als propers dies, encara que
divendres passat la descartés,
però els primers edils la veuen
inviable.
L’alcalde de Lleida, Miquel
Pueyo (ERC), va demanar al
president, Quim Torra, més recursos i intensificar el cribratge i
li va expressar la “preocupació”
dels ciutadans davant de la possibilitat d’un nou confinament
domiciliari, “que suposaria la
desaparició del 40% de l’activitat a la ciutat”. El de Torrefarrera, Jordi Latorre, un dels
líders del PDeCAT a Lleida, va
dir que ha traslladat a membres
de l’Executiu el greu perjudici
econòmic i social que suposaria
i va apostar per altres mesures,
com un confinament parcial o el
tancament d’activitats de gran
concurrència. El president del
consell del Segrià, David Massot, va incidir que causaria un
“perjudici irreparable” i va defensar mesures parcials.
Diversos alcaldes de JxCat
es van pronunciar en el mateix
sentit. La d’Aitona, Rosa Pujol,
va opinar que “un confinament
perimetral del Baix Segre, així com més vigilància policial,
mediadors i sanitaris hauria de
ser suficient”. El de Rosselló,
Josep Abad, va apuntar que el
millor seria mesures concretes
en municipis amb molts contagis, mentre que el d’Almatret,
Jordi Tarragó, va dir que “cal
prendre mesures on faci falta,
no als pobles que no tenim positius, ja que no serà bo per a
l’economia”. També el d’Albatàrrec, Jaume Sanuy, va rebutjar un confinament domiciliari
perquè “pot arruïnar definitivament la comarca”, i el de Seròs,
Josep Antoni Romia, va indicar que “fa dies que diem que el
Baix Segre i potser algun barri
de Lleida s’han de confinar i que
no té sentit estendre la mesura
a tot el Segrià”.
Per la seua part, el d’Alcarràs, Manel Ezquerra (Sempre
Alcarràs), va dir que un altre
confinament domiciliari “arruïnaria l’empresa familiar” i
va apostar per “més vigilància
epidemiològica”. El de Vilanova
de Segrià, Jordi Figuerol (ERC),

magdalena altisent

magdalena altisent

rastreig

L’ICS confirma que falten
rastrejadors de contactes
n El gerent territorial de l’ICS,
Ramon Sentís, va afirmar que
fan falta rastrejadors de contactes. “Cal reforçar la Primària
i Salut Pública per donar una
cobertura més gran al rastreig
i seguiment de contactes de
positius, ja que en molts casos
és difícil que els encomanats
tinguin un domicili fix”. Fa uns
dies, una portaveu de Salut va
assegurar que hi ha prou personal per a això.

El Homrani i Comella, al costat de la carpa.

Personal del SEM muntant ahir l’estructura.
magdalena altisent

Vista aèria de la nova estructura, on una carpa de la Diputació evita que el sol doni de ple a la del SEM.

va assenyalar que no és necessari en els municipis amb pocs
contagis.
La unanimitat entre els alcaldes de JxCat i ERC contrasta
amb les divergències en el si
del Govern. El president, Quim
Torra i consellers de JxCat són
partidaris de mesures més dures, mentre que Esquerra prefereix accions que no paralitzin
l’economia. De fet, el tancament
perimetral del Segrià hauria estat imposat per Torra. Ahir el
conseller El Homrani (ERC) es
va limitar a assenyalar a Lleida
que “les decisions es prenen segons les dades epidemiològiques
i en tot moment hem dit que no
descartem res”.

Carpa per a proves PCR vora el CAP de Prat de la Riba
n El departament de Salut va
instal·lar ahir una carpa del
SEM, en col·laboració amb la
Diputació, al costat del Centre
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Prat de la Riba,
al carrer Salmerón, que queda tallat al trànsit. Segons va
explicar el director del CatSalut, Adrià Comella, personal
d’Atenció Primària atendrà
tots els pacients que acudeixin
amb simptomatologia Covid
per fer-los proves PCR i ecografies en una dotzena d’espais de cribratge, davant de
la “tensió” que està patint la

Primària. Aquest equipament
es posarà en marxa demà, el
mateix dia que el CUAP entrarà en funcionament les 24
hores del dia, tal com ja fa els
caps de setmana.
“L’objectiu és reforçar i garantir la seguretat en l’atenció als usuaris, de forma que
l’espai físic del CUAP atendrà
malalties urgents ordinàries
i la carpa serà per a Covid”,
va assenyalar Comella, que
va afegir que “tots els CAP
seguiran oberts perquè puguin continuar amb la seua
activitat habitual de visites

programades amb pacients
crònics, i al CUAP es concentraran aquelles atencions
urgents tant de Covid com
d’altres patologies”.
El director del CatSalut va
destacar que “la pressió assistencial va creixent davant de
l’augment de casos, per la qual
cosa hem d’estar atents per si
cal prendre noves decisions”.
En aquest sentit, va dir que
els directors dels altres CAP
tenen preparat un pla de contingència per si calgués concentrar els recursos en alguns
ambulatoris.
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seguretat confinament

emergències

Els Mossos fan retrocedir un
miler de vehicles en els controls

Incendis a
Lleida, Tàrrega,
els Alamús i
Rosselló

La majoria dels conductors al·leguen motius laborals per sortir del Segrià i hi ha
una denúncia per desobediència || Desplegats agents de tot Catalunya
magdalena altisent

acn

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra
han fet retrocedir un miler de
vehicles en la primera setmana de confinament perimetral
del Segrià al voler sortir de la
comarca sense justificació. Es
tracta d’una mitjana d’entre
150 i 200 turismes cada dia.
En aquesta primera setmana,
els agents han denunciat un
ciutadà per desobediència perquè volia sortir de la comarca i
han aixecat diverses actes per
incompliment de la resolució
decretada pel departament d’Interior el 4 de juliol passat. Segons va explicar a ACN el cap
de l’àrea regional de Trànsit a
Ponent dels Mossos d’Esquadra,
Damià Larriba, les actes “s’han
fet més a nivell de conscienciació que sancionador”. Així mateix, va assenyalar que l’excusa
més utilitzada pels conductors
per sortir del Segrià és la de per
motius laborals. “Alguns, tanmateix, anaven amb les maletes
i l’aneguet de goma al cotxe”, va
relatar Larriba. El cap de trànsit a Ponent va afegir que molts
dels que intentaven entrar a la
comarca al·legaven que “anaven
a comprar”, una opció que no
està permesa.
Els Mossos d’Esquadra han
establert 19 punts fixos que
estan operatius durant les 24
hores del dia per controlar les
entrades i sortides del Segrià. En

justícia

Condemna alternativa
per a 441 lleidatans
Alguns vehicles parats ahir en un control dels Mossos d’Esquadra a l’Ll-11 als Alamús.

alguns compten amb el suport
de la Guàrdia Urbana de Lleida, la Policia Local d’Alcarràs
i de la Guàrdia Civil. En total,
treballen en aquests controls
entre 350 i 370 efectius cada dia
i per fer-ho possible la policia
catalana ha incorporat agents
de la unitat d’Investigació o de
Medi Ambient al dispositiu de
Trànsit. A més, segons va ex-

entitats economia

Acord de col·laboració
entre l’IMO i la Federació
d’Hostaleria de Lleida
redacció

❘ lleida ❘ La tinent d’alcalde i regidora d’Ocupació i Responsabilitat Social de la Paeria, Anna
Campos, i el secretari general
de la Federació d’Hostaleria de
Lleida, Ramon Solsona, han firmat aquesta setmana un acord
de col·laboració per establir vincles entre la federació i l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO). L’objectiu
és afavorir l’optimització dels
recursos existents i donar una
resposta més cuidada a les necessitats de formació al sector
de l’hostaleria, la intermediació
laboral i els recursos humans a
la ciutat de Lleida i la seua àrea
d’influència.
Actualment, la Federació
d’Hostaleria està representada
per un gran nombre d’entitats

❘ lleida ❘ Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir diversos incendis a Ponent. De
matinada, van cremar 2.000
metres quadrats al barri dels
Magraners. A Tàrrega, sis
dotacions van apagar un foc
a l’abocador. A la tarda, hi
va haver tres incendis d’habitatge als Alamús, Rosselló i Aravell (Montferrer i
Castellbò).
Als Alamús, al carrer Lleida, les flames van calcinar
un apartament i un home
d’uns 80 anys va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova al resultar intoxicat pel
fum. A Rosselló, hi va haver
un foc que va afectar la cuina
d’un habitatge. Finalment,
van sufocar un foc en un balcó a Aravell.

plicar Larriba, s’han hagut de
readaptar serveis i reduir-ne
d’altres per dur a terme aquest
dispositiu.
Com a reforç, també s’han
incorporat al Segrià efectius
dels Mossos d’Esquadra de tot
Catalunya, excepte de Girona,
“perquè és el territori que està
més lluny”, va destacar Larriba.
El 60% dels agents disponibles

en els controls procedeixen de
les comarques lleidatanes i el
40% restant, d’altres punts de
Catalunya.
Tot el dispositiu policial sobre
el confinament perimetral del
Segrià es gestiona des del centre
de comandament dels Mossos
d’Esquadra a l’àrea de servei
de Vila-sana, així com altres
serveis d’emergències.

❘ lleida ❘ Un total de 441 persones estan complint mesures penals alternatives a
condemnes de presó a les comarques de Lleida, segons
les dades de la conselleria
de Justícia a 8 de juliol. Del
total, hi ha 327 persones
que estan complint treballs
comunitaris. A Catalunya,
hi ha 7.361 ciutadans a qui
s’apliquen mesures penals
alternatives.

urbanisme habitatge
magdalena altisent

d’àmbits empresarial i turístic
i ha portat a terme una tasca
de promoció de l’hostaleria de
cara a la ciutadania creant, participant i promovent nombroses
iniciatives.

Moment crític
La regidora Anna Campos va
manifestar que la firma d’aquest
acord arriba en un moment crític provocat per la nova situació de la comarca del Segrià pel
confinament perimetral davant
de l’augment de casos de coronavirus. Per això, ha remarcat
que el benefici d’establir aliances entre les diferents entitats
del territori és més important
que mai, ja que sempre recau
en la ciutadania, afavorint una
millora, a nivells tant socials
com laborals.

Edifici amb tanques al carrer del Nord a l’espera de sanejar la façana
❘ Lleida ❘ L’entorn de l’edifici
d’habitatges del número 22 del
carrer del Nord espera envoltat
de tanques de forma preventiva que la propietat efectuï

obres de millora a la façana.
Fonts de la Paeria van informar que el 16 de juny passat
hi va haver despreniments
d’elements de l’exterior de la

façana. El consistori ultima un
decret de disciplina urbanística
que ordenarà la revisió de la
façana sota la direcció tècnica
corresponent.

