Segre
Dijous, 23 de juliol del 2020

ALCARRÀS
Ajuntament���������973 79 17 55-973 79 00 04
CAP�������������������������973 79 57 25-973 79 16 35
Farmàcia Queralt Montañola ���973 79 00 22

Segrià/Garrigues
22156

Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 22 50 67
Jutjat de guàrdia �������������������������973 79 01 47
Policia local (servei nocturn)�����639 79 30 35
ALMACELLES
Ajuntament�����������������������������������973 74 12 12
Creu Roja ���������������������������������������973 74 10 57
Bombers�����������������������������������������973 74 00 80

Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 22 50 67
ALMENAR
Ajuntament�����������������������������������973 77 00 13
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 22 50 67
les BORGES blanques
Ajuntament�����������������������������������973 14 28 50

comarques

����������������������������������������������������������973 14 28 54
Farmàcies . . . . . . . . . . . Niubó�����973 14 20 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pelegrí�����973 14 24 31
Servei d’ambulàncies�����������������902 45 09 02
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Castañé�����973 14 31 99
. . . . . . . . . . . . . . . . .Maragues�����973 14 02 87
Biblioteca���������������������������������������973 14 24 18
Cambra de comerç�����������������������973 14 02 16

Bombers�����������������������������������������973 14 30 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 77 70 00
Policia municipal �������������������������973 14 28 54
L’ALBI
Ajuntament�����������������������������������973 17 50 04

municipis sanejament

Comencen les obres de la depuradora
d’aigua de Torrefarrera i Torre-serona
L’ACA inicia els treballs, que suposaran una inversió de més de 4,6 milions
ajuntament de torre-serona

redacció / x.r.

❘ torre-serona ❘ L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) començarà aquesta setmana les obres
de la reivindicada depuradora
de Torrefarrera i Torre-serona,
que suposaran una inversió de
més de 4,6 milions. L’alcalde
d’aquest últim municipi del
Segrià, Agustí Jiménez, va
explicar ahir que fa unes dos
setmanes ja es van dur a terme
els treballs preliminars. Així
mateix, va assegurar que els
serveis tècnics de l’obra s’insta l·lara n en u na of ici na a
l’ajuntament. Per la seua part,
el primer edil de Torrefarrera, Jordi Latorre, va recordar
que “fa molts anys que esperem” aquestes instal·lacions i
va recordar que el municipi ja
compta amb dos plantes: una
que tracta les aigües de la meitat del polígon industrial i una
altra al nucli de Malpartit. La
nova depuradora donarà servei a la resta de la zona industrial i a la resta de veïns de la
localitat.
El dèficit de tractament de
les aigües residuals en aquesta
zona havia estat motiu d’una
investigació de la UE per incomplir la normativa comunitària. Les obres de la planta

Imatge del solar de Torre-serona on es construirà la depuradora.

tenen un termini de set mesos
i també preveuen un únic col·
lector que recollirà les aigües
d’ambdós municipis i les portarà a la depuradora. La instal·lació està dissenyada per
tractar el cabal d’una població equivalent a més de 6.600

habitants (les dos localitats en
sumen uns 5.000). Així mateix,
l’aigua tractada s’abocarà, un
cop sigui sanejada, al Reguer
Gran. A més, la Generalitat va
aprovar la setmana passada
els convenis per impulsar les
depuradores de l’Albi, Cervià i

municipis serveis

Tarrés estrenarà a l’agost un
pàrquing per a autocaravanes

Granyena de les Garrigues i les
d’Altet, Santa Maria de Montmagastrell i Claravalls (nuclis
de Tàrrega). Val a recordar que
més de 100 municipis de Lleida
aboquen les aigües residuals
directament als rius al no disposar d’una planta.

serveis

Conveni amb
Sorea per
evitar talls del
servei d’aigua
Renoven un altre
conveni amb Interior
❘ les Borges ❘ L’ajuntament
de les Borges ha aprovat
la renovació dels convenis
amb Sorea, prestadora de
serveis d’aigua, i amb el departament d’Interior de la
Generalitat.
La renovació del conveni amb Sorea té com a objectiu evitar la interrupció
del servei d’aigua davant
de situacions de vulnerabilitat econòmica. Permet
que els usuaris del servei
municipal de proveïment
que es trobin en una situació vulnerable puguin
accedir a ajuts del fons de
solidaritat que van posar
en marxa Sorea i el consistori fa tres anys. El fons
de solidaritat serà de 4.000
euros, amb aportacions a
parts iguals entre el consistori i l’empresa.
Així mateix, la renovació
del conveni de l’ajuntament
amb el departament d’Interior permet a la capital
de les Garrigues continuar
formant part de la xarxa
Rescat i augmentar la col·laboració en matèria de seguretat ciutadana a la capital
de la comarca.

serveis salut pública
ajuntament de rosselló

ajuntament de tarrés

e.f.

❘ tarrés ❘ L’ajuntament de Tarrés ja u lt ima les obres de
l’àrea d’autocaravanes municipal amb capacitat per a cinc
vehicles i amb la possibilitat
d’ampliar-la. L’alcalde, Ramon
Maria Arbós, va apuntar que
les obres estaran acabades a
l’agost, quan es preveu que entri en funcionament. Està ubicada a prop de la zona esportiva i les piscines municipals.
Cada parcel·la comptarà amb
un punt de llum i en aquest
espai també s’ha instal·lat un
punt per buidar les aigües
residuals, a més de la xarxa
d’aigua i un servei públic. El
primer edil va apuntar que actualment ja aparquen alguns
d’aquests vehicles en una de
les entrades del municipi, “encara que no hi ha serveis”. Va
afegir que la iniciativa d’ha-
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Imatge dels agents cívics de Rosselló.

Agents informen de mesures
contra el Covid-19 a Rosselló
Les obres de la nova àrea per estacionar les autocaravanes.

bilitar aquest espai està motivada per la demanda i amb
l’objectiu de disposar d’una
zona d’estacionament per a
aquest tipus de vehicles com

a reclam turístic a la zona. Els
treballs preveuen una inversió
de 24.000 euros i el consistori
compta amb una ajuda de la
Generalitat.

❘ rosselló ❘ Rosselló ha posat en
marxa la figura dels agents
cívics, que tenen com a objectiu informar i conscienciar
sobre l’obligació d’utilitzar
mascareta i d’altres mesures
per evitar contagis de coronavirus. Ho fan els caps de set-

mana i, segons l’ajuntament,
la valoració dels veïns és molt
positiva.
Per la seua banda, el consistori va insistir en la necessitat d’extremar les precaucions per evitar l’expansió del
virus.

6 tema del dia | jueves 23 de julio de 2020
conseqüències del covid-19

Almenar debat
sobre els serveis
públics durant
la crisi sanitària
La biblioteca Ramon Berenguer
IV d’Almenar organitza un debat el 28 de juliol sobre la resposta que han donat els serveis
públics davant la crisi de la Covid-19. El debat hi participaran
Jaume Padrós, metge i president del Col·legi de Metges de
Barcelona; Carme Fenoll, bibliotecària i cap de gabinet del
rector de la Universitat Politècnica; Enric Morist, coordinador
de la Creu Roja i Nieves Gonzalo, professora de llengua.

Larrosa critica
que encara no
es facin PCR
als contactes
“estrets”
Després de les notícies
publicades als mitjans de
comunicació, el Cap de
l’Oposició Fèlix Larrosa va
qüestionar que encara a
dia d’avui no s’estiguin fent
proves PCR als contactes
“estrets” de les persones
que han donat positiu per
Covid-19 “És inadmissible
que encara no es facin PCR
a les persones que han tingut contacte amb un positiu. Tenim la ciutat parada
i el Departament de Salut
va tard”, va defensar el socialista.

Ilerna ofereix
ajuts per poder
facilitar l’accés
a la formació
Ilerna Online ha iniciat el projecte solidari Ilerna Online
Contigo, a través del qual ofereix 300 ajudes de 300 euros
tant a alumnes com a futurs
alumnes del centre formatiu.
L’objectiu és contribuir a pal·liar
els efectes de la crisi sanitària i
facilitar l’accés a la formació
d’aquelles persones afectades
econòmicament. Aquest programa està obert tot l’estiu i la
resolució de les assignacions es
farà públic entre els dies 16 i el
21 de setembre.

Front comú dels alcaldes
del Segrià per exigir un pla
de recuperació econòmica
També demanen actuacions per la imatge de la
comarca, “greument afectada pels confinaments”
Lleida
acn
Els alcaldes del Segrià van reclamar ahir en un Consell de les
Alcaldies extraordinari i telemàtic ajuda de les administracions
per a un pla de recuperació “global i urgent” per a la comarca,
“greument afectada pels confinaments”. Els representants dels
ajuntaments van reivindicar ajudes econòmiques per fer front a
les pèrdues d’establiments i empreses i a les despeses extres dels
ajuntaments, així com actuacions
de promoció per revertir “la mala
imatge i l’estigma” que s’ha creat
a la comarca arran dels diversos
confinaments pels rebrots de Covid-19.
En aquest sentit, el president
del Consell Comarcal del Segrià,
David Masot, va demanar als alcaldes “fer pinya perquè s’escolti
el territori” i els va agrair la feina
feta i el sobreesforç per contenir
la pandèmia. De fet, es va informar que des de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell s’està treballant per reactivar
l’activitat socioeconòmica i cultural i enfortir l’autoestima de la
comarca, però que cal ajuda de
totes les administracions. Així, va

metral del Segrià, la comarca es
troba dividida en tres situacions
diferents, segons les mesures
adoptades pel Govern: la majoria
dels municipis tenen aplicades
mesures especials en matèria de
salut pública des del passat 18
de juliol; Lleida i sis municipis del
Baix Segre continuen amb restriccions més dures que inclouen

Volen ajudes
per fer front
a les pèrdues
i despeses
FOTO: C.C.Segrià/ Es va acordar en un consell d’alcaldes extraordinari

agrair al Govern l’habilitació de
6,5 milions d’euros per als municipis del Segrià. Masot també va
explicar que diàriament s’han fet
arribar les demandes d’alcaldes i
alcaldesses al Procicat, on estan
representades totes les administracions, com ara la demanda de
més dades sobre l’evolució de la

pandèmia i dels brots epidemiològics i més patrulles dels Mossos d’Esquadra als municipis del
Segrià per fer complir el confinament, especialment en els que
pateixen unes mesures de restricció més estricte. Recorden que,
malgrat que el cap de setmana
es va aixecar el confinament peri-

prohibicions en la mobilitat; i cinc
municipis no tenen aplicada cap
mesura.
D’altra banda, el vicepresident
i cap de l’àrea de Serveis Socials,
Toni Bosch, va recordar que el
consell ha intensificat les actuacions en l’atenció als veïns i veïnes
de la comarca i que ara s’encarrega del funcionament del pavelló
habilitat al municipi de Torres de
Segre.

Rosselló incorpora la figura
de l’agent cívic per informar
sobre l’ús de la mascareta

FOTO: Aj. Rosselló/ Pretén conscienciar sobre les mesures de seguretat

L’Ajuntament de Rosselló ha posat en marxa la figura de l’agent
cívic. Es tracta d’un nou servei
que pretén, principalment, conscienciar i informar a tota la població sobre l’obligatorietat de l’ús
de la mascareta a la via pública
i de la resta de mesures de seguretat, distància social i rentat
de mans, per tal de fer efectiva
la lluita contra la Covid-19 i fre-

nar-ne la propagació. Cal tenir en
compte que el servei, que es du a
terme durant els caps de setmana, es va posar en marxa fa dues
setmanes i la valoració de la ciutadania està sent molt positiva.
És per això que des del Consistori
s’insisteix en la necessitat de respectar els protocols de distància
i seguretat per tal d’evitar la propagació del virus.

