22156

Segre
Dimarts, 4 d’agost del 2020

coronavirus

és notícia
comarques

Alcen restriccions en dos pobles de
la Noguera i la resta es resigna

Després de la pròrroga de les limitacions, que duraran fins a mitjans d’aquest mes
generalitat

x. rodríguez

❘ lleida ❘ La Generalitat ha exclòs
Foradada i Preixens de les restriccions que aplica a la Noguera
per evitar rebrots de Covid-19.
La resta de la comarca, per la seua part, ha vist amb resignació
com la Generalitat ha prorrogat
dos setmanes més mesures com
les limitacions en l’aforament de
bars, restaurants i comerços (vegeu les claus). La setmana passada, els alcaldes de la comarca
havien reclamat al Govern flexibilitzar-les i adaptar-les a la
situació de cada municipi.
Foradada hauria d’haver quedat al marge d’aquestes restriccions el 18 de juliol, quan aquestes van entrar en vigor. El jutge
va determinar que els municipis
que depenen del CAP d’Artesa
de Segre (entre aquests Foradada) havien de quedar-ne exclosos. Tanmateix, va romandre a
la llista de localitats afectades
per aquestes mesures, una cosa que el Govern no va corregir fins a metre la resolució de
pròrroga. L’alcaldessa, Maricel
Segú, va explicar que des del

El president Torra es va reunir amb la Noguera dijous.

Culpen alcaldes del Jussà
de la marxa d’alumnes de
Talarn i aquests ho neguen
❘ Lleida ❘ El subdelegat del Govern
espanyol a Lleida, José Crespín,
va atribuir ahir a reclamacions
d’ajuntaments del Jussà la decisió de Defensa de traslladar les
proves d’accés de 900 aspirants
a entrar en l’acadèmia de suboficials (AGBS) de Talarn. Aquests
van començar ahir els exàmens
a Toledo, mentre que només els
350 que s’havien d’allotjar al
centre d’ensenyament militar
del Pallars iniciaran allà les proves demà. Edils de la comarca,
per la seua part, van rebutjar
que aquesta situació es degui a
pressions.
Crespín va afirmar que el
trasllat d’alumnes va ser “una
decisió no desitjada” fruit de “la
preocupació manifestada per
diversos representants institucionals de la Conca de Tremp”.
En una visita a l’AGBS, va manifestar el seu “suport al sector de
l’hostaleria i la restauració de la
zona”. Els hotelers van lamentar
diumenge passat aquesta situació, que ha suposat nombroses
cancel·lacions en allotjaments
de la comarca (vegeu SEGRE
d’ahir).
L’alcaldessa de Tremp, Pilar
Cases, va dir que “no ens vam
oposar a una activitat que porta 47 anys fent-se” i que només

poblacions de la Noguera i en
26 del Segrià (vegeu les claus).
El president del consell de la
Noguera, Miquel Plensa, va explicar que estan “resignats” i a
l’espera “que es redueixin els
contagis” per poder “flexibilitzar les mesures”.
Plensa va explicar que en la
reunió de divendres del Procicat de Lleida va demanar que
s’exclogués Penelles, Bellmunt,
Montgai, Àger, Preixens i Foradada, encara que finalment només s’ha deixat al marge aquests
dos últims.

Altres restriccions

cap de setmana passat ja no se’ls
apliquen les restriccions que han
vigit dos setmanes.
A Preixens, l’alcalde, Joan
Eroles, va explicar que “des
del primer moment vam reclamar quedar-ne fora”. Per
aquesta raó, va assegurar que
van enviar un escrit al Procicat sol·licitant-ho. El primer edil

van objectar qüestions de seguretat. Va afegir que si Defensa
ha canviat de criteri “no ha estat
per pressions de paraula d’alcaldes, alcaldesses ni associacions”. L’alcalde de Talarn, Àlex
Garcia, va valorar que la marxa
d’alumnes a Toledo “va seguir
criteris de seguretat” i no va ser
per “pressions polítiques”.
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va apuntar que les mesures que
s’apliquin a Preixens “haurien d’anar lligades a l’evolució
d’Agramunt”, ja que el municipi
depèn del CAP d’aquesta localitat de l’Urgell.
De la mateixa manera que a
Foradada, des del cap de setmana ja no tenen les restriccions
que vigeixen en unes altres 19

D’altra banda, a Lleida ciutat, Aitona, Alcarràs, la Granja,
Seròs, Soses i Torres de Segre
vigeixen unes mesures diferents
de les de la resta del Segrià. Després del confinament, bars i restaurants poden reobrir només
les terrasses, a la meitat de la seua capacitat. De la mateixa manera, la Generalitat recomana
als veïns que no surtin de casa
i també s’han prohibit les trobades de més de deu persones.
subdelegació del govern

les claus

Mesures

z Es recomana no sortir de casa.
Prohibides les reunions de més
de 10 persones. Els bars poden
obrir amb la meitat de l’aforament a l’interior i a les terrasses
han de mantenir dos metres
entre taules. L’aforament en comerços és l’equivalent a 2,5 metres quadrats per persona.

Municipis on s’apliquen
z Els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés,
Alguaire, Almacelles, Almatret,
Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins,
Llardecans, Maials, Montoliu, la
Portella, Puigverd, Rosselló,
Sudanell, Sunyer, Torrebesses,
Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Vilanova de
la Barca, Sucs i Raimat. A la
Noguera, s’apliquen a Àger,
Albesa, Algerri, les Avellanes,
Balaguer, Bellcaire, Bellmunt,
Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars, Menàrguens, Montgai, Os, Penelles,
Térmens, Torrelameu, la Sentiu
i Vallfogona.

Poblacions excloses
z Alòs, Artesa de Segre, la Baronia, Cabanabona, Foradada,
Oliola, Ponts, Preixens, Tiurana,
Vilanova de Meià i Vilanova de
l’Aguda. Tampoc s’apliquen a
Artesa de Lleida, Benavent, Gimenells, Massalcoreig i Sarroca.

Confirmen un nou
contagiat a Aran
❘ vielha ❘ El Conselh d’Aran va
confirmar ahir un cas positiu
en Covid-19, detectat mitjançant proves PCR realitzades a l’Espitau de Vielha.
Aquesta persona es troba en
aïllament domiciliari.

Vint-i-cinc casos en una
setmana a Tàrrega

El subdelegat del Govern espanyol, ahir a l’acadèmia militar.

❘ tàrrega ❘ Tàrrega ha registrat
25 casos nous de Covid-19
l’última setmana. En la setmana del 20 al 26 de juliol
van ser 17 i en la del 13 al
19 hi va haver 19 contagis.

