
RS
 -

 E
25

58
78

30

PRIMERA VISITA I FINANÇAMENT GRATUÏTS

       DEMANEU CITA PRÈVIA
        ON LINE O TRUCANT

     973 28 11 11

www.ilerdent.com      
C/ Germanetes 2
25002 Lleida

IMPLANTOLOGIA I ESTÈTICA DENTAL 
AVANÇADES TECNOLOGIA 3D

PREPARATS PER A LA TEVA VISITA!

Confinados 11 bomberos de los 
parques de Mollerussa y Borges
► Sendos positivos 
obligan a aislar a siete en 
el Pla d’Urgell y a otros 
cuatro en les Garrigues 

► La demarcación suma 
128 nuevos contagios, la 
cifra más alta que se ha 
registrado en un solo día

► Simón deja entrever 
posibles “confinamientos 
selectivos” aunque Salut 
niega esta posibilidad

► Lleida acogerá una 
selectividad ‘confinada’ 
a partir del martes, con 
más de 2.200 alumnos

DIRECTOR: 
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Las prisiones catalanas proponen 
por unanimidad el tercer grado  
para los presos del 1-O | PÁG. 20

El sector servicios lidera en 
Lleida el descenso del paro en 
junio en 559 personas | PÁG. 13

UN DESPRENDIMIENTO ENTRE TREMP 
Y SANT ESTEVE CORTA LA CARRETERA. 
Piedras de gran tamaño impedían el tráfico 
en los dos sentidos de la marcha | PÁG. 19

FOTO: O. Bosch (ACN) / Directivos de Provacuno ayer en una barbacoa en el restaurante La Boscana de Bellvís

Campaña para promover el 
consumo de carne de ternera

La Interprofessional de carne de terne-
ra Provacuno llama a su consumo con 
la campaña ‘Molt fans del que és nos-
tre’ para compensar las pérdidas. 

Carles Puigdemont ‘rompe’ 
con el PDeCAT y anuncia la 
creación de un nuevo partido
Carles Puigdemont anunció 
ayer por la tarde en Twitter 
–compartido por Jordi Sàn-
chez, consellers como Me-
ritxell Budó o Damià Calvet 
y presos del PDeCAT– una 
nueva formación y ha con-
vocado la asamblea consti-
tuyente para el próximo 25 de 
julio. Cuenta con representan-
tes de Lleida como Vio-
lant Cervera, Anna 
Feliu, Rosa Maria 
Perelló, Jordi Fà-
brega, Àngels 
Cabasés, Enric 
Mir  o Josefina 
Lladós.

FOTO: Eli Don 
(ACN)
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Continua la 
reobertura 
del conjunt 
romànic de la 
Vall de Boí

El procés de reobertura del 
conjunt romànic de la Vall de 
Boí continua en marxa d’ençà 
que el passat 4 de juny obrís 
al públic l’església de Sant Cli-
ment de Taüll. Demà tornaran 
a l’activitat Sant Feliu de Ba-
rruera, la Nativitat de Durro i 
l’espai d’informació del Centre 
del Romànic de la Vall de Boí. 
La reobertura es farà seguint 
les mesures de seguretat i pre-
venció i les entrades només 
es podran comprar de forma 
telemàtica a través de la web 
www.centreromanic.com amb 
reserva de dia i l’hora. Durant 
les visites serà obligatori l’ús de 
la mascareta excepte els nens 
de fins a 6 anys. També es pro-
hibirà el contacte amb els béns 
mobles. Sant Feliu de Barruera 
obrirà de dimecres a diumenge 
de 10.00 a 14.00 hores i la Nati-
vitat de Durro els mateixos dies 
de 16.00 a 20.00 hores. El Cen-
tre Romànic de la Vall de Boí 
obrirà cada dia de la setmana 
de 9.00 a 14.00 hores i de cinc 
a set de la tarda.

Un total de 39.904 
estudiants s’examinaran 
de les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) a partir 
del pròxim dimarts, en la 
que serà la convocatòria 
més nombrosa de la 
història. A Lleida, ho faran 
2.200 estudiants, 176 més 
que el 2019.

Lleida
REDACCIÓ / ACN
En concret són 5.400 estudiants 
més que l’any passat. El secreta-
ri del Consell Interuniversitari de 
Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, 
va relacionar aquest increment 
amb l’augment d’un 12,5% dels 
aprovats de batxillerat i amb la 
idea errònia que han pogut tenir 
els alumnes sobre el fet que ma-
jor flexibilitat en les proves per 
la Covid-19 farà que siguin més 
fàcils. “El rigor és el mateix”, va 
insistir. De fet, no descarten que 
es puguin incrementar els sus-
pensos percentualment. Dilluns 
es decidirà si l’ús de la mascareta 
serà obligatori mentre es fan els 
exàmens.

Cal recordar que la demarca-
ció de Lleida incorpora enguany 
tres noves seus per a les proves 
d’accés a la universitat. A Lleida 
i a la Seu d’Urgell se sumen en-
guany les seus de Vielha, Tàrrega 

i Tremp amb l’objectiu, segons va 
explicar la UdL, de “reduir des-
plaçaments, en la mesura del 
possible, i evitar una excessiva 
concentració d’alumnat, com a 
prevenció davant el coronavirus”. 
Uns 2.200 estudiants, 176 més 
que l’any passat, es repartiran per 
un total de 13 tribunals, segons 

va explicar el coordinador de les 
PAU a la UdL, Xavier Carrera. En el 
cas de la ciutat de Lleida, la selec-
tivitat es desenvoluparà als cam-
pus del Rectorat, Cappont, Cièn-
cies de la Salut i Agrònoms.

Els estudiants van rebre ahir 
una carta on se’ls va informar de 
la seu on hauran d’anar a fer les 

proves i de les mesures de segu-
retat que s’hauran de complir. En 
total hi haurà 216 tribunals -100 
l’any passat- a 63 municipis, quan 
l’any passat eren una vintena. 
Dels tribunals, n’hi haurà 138 a 
universitats, 72 instituts i 18 en 
centres concertats de secundària. 

L’ús de la mascareta serà obli-
gatori en l’accés a totes les seus i 
al seu interior però resta per deci-
dir si també ho serà durant el mo-
ment de realització de la prova. 
Aquesta decisió s’ha deixat volgu-
dament per al final i s’acabarà de 
determinar dilluns. Les precau-
cions per evitar el contagi també 
faran que els correctors hagin de 
tenir els exàmens en quarantena 
sis hores entre els que recullen o 
reben i els comencen a corregir. 
Qualsevol persona que presenti 
simptomatologia Covid-19 no po-
drà anar a la seu de l’examen. En 
cas de tenir febre, l’alumne haurà 
d’avisar al professor del seu ins-
titut i anar al Centre d’Atenció 
Primària (CAP), on determinaran 
què li passa. En cas que es consi-
deri que l’alumne no té coronavi-
rus i pot examinar-se de les pro-
ves de l’endemà així es farà. En 
cas però que l’estudiant no pugui 
fer les proves cap dels dies pre-
vistos, passarà a la convocatòria 
del setembre però mantindrà les 
condicions de la del juny.

Un total de 2.200 estudiants de 
Lleida s’examinaran a partir de 
dimarts que ve a la selectivitat
Són 176 alumnes més que l’any passat i a Catalunya 
ho faran 39.904, la xifra més elevada de la història

VIERNES 3 DE JULIO DE 2020 | TEMA DEL DIA 5

FOTO: Laura Cortés (ACN) / Enguany, la UdL incorpora tres noves seus

La Nativitat de Durro obre dissabte
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El Pont de Claverol 
reivindica el seu passat 
raier amb una escultura
Fa més de cinc metres de llarg i s’ha 
instal·lat prop del Noguera Pallaresa
Pont de Claverol
ACN
La Diada dels Raiers, que se ce·
lebrarà aquest cap de setmana 
a la Pobla de Segur, recupera i 
manté viva la memòria de l’antic 
ofici de transportar els troncs pel 
riu Noguera Pallaresa. El recor·
regut, d’uns cinc quilòmetres, es 
fa des de la presa de Llania fins 
al Pont de Claverol. Per reivindi·
car aquest passat raier del poble 
i de molts dels seus veïns, ahir va 
quedar instal·lada una escultura 
a peus de la Noguera Pallaresa. 

L’obra, representa un raier sobre 
un rai baixant pel riu. L’escultura, 
finançada pel veí del Pont de Cla·
verol Ramon Mitjana vol recordar 
el passat raier del poble i home·
natjar tots els veïns que dècades 
enrere es van dedicar a aquest 
dur ofici.

L’escultura fa cinc metres de 
llarg i més de 600 quilos. La col·
locació s’ha fet amb l’ajuda d’una 
grua. Mitjana va dir que el Pont de 
Claverol sempre ha tingut un pes 
important en el món raier; pri·
mer amb el descens dels rais amb 

fusta dels boscos del Pirineu fins 
a Tortosa i posteriorment com a 
punt d’arribada dels rais el dia de 
la Diada. Aquest veí del Jussà va 
explicar que el Pont de Claverol a 
poc a poc ha anat perdent aquest 
pes dins el món raier i fins i tot 
han perdut el Museu dels Raiers 
que en uns inicis estava ubicat a 
la localitat i ara s’ha traslladat a la 
Pobla de Segur.  A causa de la Co·
vid·19, la Diada d’enguany serà la 
“molt simbòlica” i només comp·
tarà amb la baixada d’un únic rai 
de tres trams.

FOTO: Marta Lluvich (ACN)/ S’ha instal·lat coincidint amb la Diada dels Raiers aquest cap de setmana

A partir d’avui divendres no es 
pot estacionar a la Plaça Major 
de Cervera i només està permès 
el pas de vehicles per accedir als 
aparcaments particulars o per a 
la càrrega i descàrrega als establi·
ments comercials. Aquesta me·
sura es va aprovar al Ple del 30 de 
gener i ara es pot fer efectiva, u 
cop han finalitzat els tràmits ad·
ministratius que estaven parats. 

Cervera ‘veta’ 
l’aparcament 
de vehicles a la 
Plaça Major

FOTO: Paeria/ Imatge de la zona on es podia aparcar de la Plaça Major

Tàrrega reforçarà el seu com·
promís a favor de la igualtat de 
drets del col·lectiu LGBTI amb 
una nova campanya que cercarà 
la implicació del teixit comercial. 
El consistori lliurarà a botigues i 
establiments un distintiu amb el 
lema Comerç amic mitjançant 
el qual podran fer visible el seu 
suport a les persones LGBTI. Es·

devindrà, per tant, una acció de 
sensibilització per expressar pú·
blicament el rebuig a qualsevol 
conducta intolerant. La regido·
ra d’Igualtat, Assumpta Pijuan, 
va explicar a Ràdio Tàrrega que 
“adherint·se voluntàriament a 
la campanya, comerços i establi·
ments s’afegiran a la lluita con·
tra la discriminació”.

Tàrrega treballa per acabar 
amb la LGTBIfòbia amb una 
campanya als comerços

Com a zones prioritàries d’in·
tervenció Endesa invertirà a 
Catalunya 694 milions d’euros 
en tres anys per millorar les se·
ves infraestructures de distri·
bució. Les actuacions pretenen 
incrementar la intel·ligència de 
la xarxa d’alta, mitjana i baixa 
tensió a totes les comarques on 
opera la companyia. Endesa ha 
fet una estimació de l’evolució 
de la demanda per planificar 

les noves infraestructures i el 
volum i ubicació dels nous sub·
ministraments, i pretén també 
avançar en la digitalització de la 
xarxa perquè tinguin millor ope·
rativitat davant dels nous usos 
energètics. El pla inclou zones 
d’intervenció prioritàries on En·
desa farà una intervenció extra: 
la plana de Lleida, la Costa Brava 
i la Costa Daurada, i les comar·
ques afectades pel Glòria.

Endesa prioritzarà Lleida en 
la inversió de 694 milions 
d’euros que farà a Catalunya

Faciliten l’aplicació de sistemes de gestió 
ambiental a les explotacions ramaderes

Jornades de reflexió al Pallars Jussà 
sobre la dinamització del sector primari

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè 
Rius, va presentar ahir la Guia per l’aplicació d’un sistema de gestió 
ambiental a les explotacions ramaderes intensives. El document pre·
tén ser una ajuda per a les gairebé 900 granges catalanes.

El Pallars Jussà va organitzar ahir l’acte Qui treballarà la terra al Pa-
llars Jussà? jornades de reflexions i innovació per a la dinamització 
del sector primari, promogudes pel Consell Comarcal del Pallars Jus·
sà i la coordinació tècnica de la cooperativa Raiels amb l’objectiu de 
fomentar un model agrari divers, de qualitat i arrela’t al territori.

Agramunt 
vol revifar la 
cultura amb 
‘Estiu actiu’
L’àrea de cultura de l’Ajunta·
ment d’Agramunt ha dissenyat 
una programació d’activitats 
i espectacles per als propers 
mesos de juliol i agost sota el 
nom Estiu actiu. La finalitat és, 
per una part, la reactivació del 
sector cultural i de les arts es·
cèniques i per l’altra continuar 
oferint propostes. 

La Diputació de Lleida ha atorgat 
una subvenció de 815€ a l’ajun·
tament de Sant Guim de la Plana 
per invertir en tres televisions 
de gran format i pantalla plana, 
que es col·locaran als locals so·
cials de Sant Guim, Comabella i 
Vicfred. Els costos de les actua·
cions ascendeixen a un total de 
2.400€, on s’inclou el mobiliari 
de suport de les TV, les antenes, 
cablejats i connexions de llum. 

Ajut per a col·locar 
televisions als locals 
socials de Sant Guim
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Tres ferits per inhalació 
de fum en incendiar-se 
casa seva a l’Albagés
Els inquilins de l’habitatge no poden 
tornar perquè es va cremar el 80%

Lleida
ÓSCAR BUETAS
Tres persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleu per inha-
lació de fum en un incendi que va 
calcinar el 80% de la casa on vi-
vien, al número 55 del carrer Jun-
cosa de l’Albagés. En aquest sen-
tit, els serveis d’emergències van 
ser alertats a les 11.52 hores que 
en un habitatge de dues plantes i 
un pàrquing de la citada localitat 
s’havia originat un incendi. Ràpi-
dament, es va activar el correspo-
nent protocol i fins al lloc dels fets 
es van desplaçar un total de set 

dotacions dels Bombers de la Ge-
neralitat, els Mossos d’Esquadra 
i facultatius del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM).

En el moment en que van arri-
bar els efectius es van iniciar les 
tasques corresponents per tal de 
controlar les flames i que aques-
tes no afectessin als habitatges 
que hi havia propers. Paral·le-
lament, el SEM va atendre tres 
persones, eren els inquilins de la 
casa, que havien resultat ferides 
per inhalació de fum, tot i que fi-
nalment només van ser lleus i van 
ser donades d’alta ‘in situ’.

Finalment, els Bombers van 
aconseguir apagar l’incendi a les 
14.04 hores i, segons van infor-
mar fonts del cos, les flames van 
afectar el 80% de la casa. Tot i 
que l’estructura no estava danya-
da, no es podia viure en ella per 
l’estat en què va quedar a causa 
del foc i del fum. Davant d’aques-
ta situació a les citades persones 
se’ls hi va comunicar que no po-
dien pasar la nit a casa seva i que 
l’havien de passar amb familiars, 
tot i que l’ajuntament també va 
fer les gestions pertinents per 
aconseguir un allotjament.

FOTO: Bombers / Moment en què els efectius desplaçats treballaven en les tasques d’extinció de l’incendi
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La Guàrdia Civil va decomissar 
un rellotge valorat en 28.000 eu-
ros a la duana de la Farga de Mo-
les, que es trobava amagat dins 
la guantera d’un vehicle. Els fets 
van tenir lloc aquest dilluns cap a 
les sis de la tarda, quan un cotxe 
procedent d’Andorra va entrar 
al recinte duaner pel carril verd, 
per on hi passen els vehicles que 
no tenen res a declarar. Un cop 
els agents, que efectuaven un 

control fiscal, van comprovar 
què hi havia al seu interior, van 
trobar tant el rellotge com una 
capsa de fusta per guardar-lo 
valorada en 900 euros. Per tot 
plegat, van aixecar un acta per 
infracció de contraban a l’ho-
me que conduïa el cotxe, de 38 
anys i nacionalitat espanyola. A 
més, segons va informar el cos, 
la mercaderia decomissada va 
quedar dipositada a la duana.

Decomissen a la duana 
de la Farga de Moles un 
rellotge valorat en 28.000€

FOTO: G. C. / Imatge del rellotge decomissat i la capsa de fusta

Accidents a 
Oliola, a l’AP-2 
a Borges i a 
l’A-2 a Lleida
Un camió i un cotxe van xo-
car ahir, a les 9.55 hores, quan 
circulaven pel quilòmetre 29 
de l’L-313, al terme d’Oliola. 
A més, a l’AP-2, al seu pas per 
Borges, un turisme va impactar 
contra la mitjana a les 14.37 
hores. Finalment, a l’A-2, a Llei-
da, un cotxe van patir una sor-
tida de via i va bolcar. En cap 
cas va haver-hi ferits.

Un incendi va calcinar el dime-
cres per la nit una superfície to-
tal de 600 metres quadrats de 
rostolls al terme municipal de 
Mollerussa. En aquests sentit, 
els serveis d’emergències van 
ser alertats del foc a les 22.09 
hores i es van desplaçar els 
Bombers de la Generalitat. A 
més, els efectius del cos també 
van extingir ahir un altre petit 
incendi que es va originar cap a 
les 10.11 hores a Montgai.

Els Bombers apaguen 
sengles incendis a 
Mollerussa i Montgai

Lleida 
ÓSCAR BUETAS
Fiscalia va mantenir ahir la seva 
petició de 8 anys i 3 mesos de 
presó (2 anys pel delicte de grup 
criminal i 6 anys i 3 mesos pel 
delicte continuat de robatori en 
casa habitada) pels dos acusats 
de 22 robatoris en habitatges de 
Lleida, Tarragona, Terol i Navarra.

El ministeri públic va exposar 
que “són els responsables” tenint 

en compte la conducció erràtica 
que feien, van ser identificats en 
les zones on es van produir els ro-
batoris, els cotxes de lloguer tam-
bé es trobaven als llocs dels fets i 
que els hi van trobar una motxilla 
amb objectes robats. “A més, hi 
ha un salt temporal que coinci-
deix quan un d’ells se’n va a Al-
bània uns dies”. A més, va recor-
dar que al pis d’un dels acusats 
li van trobar eines per robar i “el 

‘modus operandi’ sempre era el 
mateix’”. També va remarcar que 
“un dels acusats va portar la seva 
dona i els fills a Espanya tot i no 
tenir treball ni ingressos”.

Les defenses van demanar 
l’absolució dels seus clients en 
considerar que durant judici no 
havia quedat acreditat que fos-
sin els autors dels robatoris. “En 
les cases no es van trobar ni em-
premtes ni ADN. En tot cas es po-

Fiscalia manté la petició de 8 anys i 
3 mesos pels acusats de 22 robatoris

dria condemnar al meu client a 
tres anys i mig com a molt per un 
delicte de receptació”, va dir una 
de les advocades, mentre que 
l’altre va puntualitzar que “ningú 
els va enganxar amb les mans a 
la massa. La investigació va estar 
bé per situar-los, però no per acu-
sar-los de robatori”, i va indicar 
que “com a molt seria una recep-
tació”. Finalment, la defensa tam-
bé va demanar que els dos acu-
sats estiguin en llibertat fins que 
hi hagi una sentència. Ahir també 
van declarar més víctimes i totes 
van coincidir en dir  els havien ro-
bat joies i diners i havien entrar a 
robar per zones no visibles.

Detenen una dona a 
Cellers per amenaçar 
de matar la seva 
filla de dos anys
Els Mossos van detenir diu-
menge una dona a Cellers per 
amenaçar de matar la seva fi-
lla de dos anys i després suïci-
dar-se. La detenció es va fer en 
un hotel situat al costat de pan-
tà de Terradets i la dona va ser 
posada a disposició del jutjat 
de Tremp, que en va decretar 
l’ingrés a presó. La nena va ser 
entregada el mateix dia al seu 
pare, de Barcelona.
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Una esllavissada talla    
la carretera de Castell 
de Mur a Sant Esteve
La Diputació farà una petita variant 
en aquell punt per evitar el perill
Lleida
Ó. BUETAS
La carretera LV-9124 entre Tremp 
i Sant Esteve de la Sarga (Pallars 
Jussà) va quedar ahir tallada en 
ambdós sentits de la marxa a 
l’altura del punt quilomètric 5, al 
municipi de Castell de Mur (Pa-
llars Jussà), per una esllavissada 
de pedres de grans dimensions. 
Així mateix, des del Servei Cata-
là de Trànsit (SCT) es va informar 
que no hi havia vehicles afec-
tats. La incidència es va produir 
a les 17.20 hores i al tancament 
d’aquesta edició no s’havia resta-
blert la normalitat en la via.

En aquest sentit, segons va 
anunciar l’alcalde de Castell de 
Mur, Josep Maria Mullol, arran 
d’aquesta esllavissada la Diputa-
ció de Lleida iniciarà en els pro-
pers dies les obres d’una petita 

variant en aquest punt, “cons-
truint-se una segona carretera 
d’uns 100 metres que anirà mes 
baixa de la que hi ha ara per tal 
que d’evitar qualsevol perill”. A 

més, també va explicar que “en 
els últims mesos han caigut pe-
dres de grans dimensions en tres 
o quatre ocasions per la pluja i 
s’ha buscat una solució”.

FOTO: Trànsit / Imatge de l’esllavissada que es va produir ahir

Avança la modernització del reg de Pinyana
El Subdelegat del Govern, José Crespín, va visitar ahir les obres de modernització del primer sector de 
reg del Canal de Pinyana, una inversió de quatre milions d’euros que té per objectiu millorar el reg de 
més de 1.400 hectàrees amb la substitució de l’antiga xarxa de sèquies per una de nova que permetrà 
comptar amb un sistema de reg més eficient que incidirà en la varietat de cultius. /FOTO: Subdelegació

C O N V O C A T Ò R I A

Benvolgut soci, 
Per acord del Consell Rector em plau convocar-lo a l’Assemblea 
General Extraordinària de CAMP D’ALCARRÀS i SECCIÓ DE 
CRÈDIT, SCCL, que tindrà lloc el proper dia 20 de juliol de 2020, 
a les 20:00 hores en primera convocatòria, i a les 20:30 hores en 
segona convocatòria, en el seu domicili social (Ctra. Vallmanya km. 
1, Alcarràs) en un espai a l’aire lliure, d’acord amb la RESOLUCIÓ 
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-
CoV-2 i sota la següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

1. Designació de dos socis per la intervenció, signatura i aprovació 
de l’acta.
2. Aprovació, si s’escau, de l’acord d’integració amb FRUITS 
DE PONENT, SCCL i amb totes les cooperatives sòcies amb la 
voluntat d’integració i amb l’objecte de comercialitzar conjuntament 
la totalitat de fruita dolça i fruita seca. 
3. Aprovació, si s’escau, de la institució d’una direcció general de 
la Cooperativa
4. En conseqüència, aprovació de la modificació de l’article 1, la 
inclusió de l’article 1.bis, 4, 7, 21, 42 i la inclusió de l’article 53.bis 
dels estatuts socials de la cooperativa. 
5. Informes varis.
6. Precs i preguntes.
NOTA :
En aplicació del que disposa la Resolució SLT/1429/2020 
esmentada i l’article 3 del Decret Llei 19/2020 de 19 de maig, de 
mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19: 

1.- Assistència:
Ateses les mesures sanitàries per evitar la propagació del SARS-
CoV2, us preguem que, per acomodar la presència de socis a 
l’aforament, ens confirmeu prèviament l’assistència al telèfon 
de l’oficina, seria preferible 24 hores abans a la celebració de 
l’assemblea general. 

2.- Obligació de mesures sanitàries: 
Tots els assistents a l’assemblea general hauran de respectar, en 
tot cas, les mesures d’higiene i sanitàries que s’estableixin així 
com les instruccions que el personal encarregat estableixi.
Es requereix als socis assistents a la reunió que vinguin proveïts 
d’equips de protecció individual, en especial mascarelles 
homologades, perquè puguin ser utilitzades en els supòsits en 
els que no sigui possible mantenir la distancia interpersonal de 
seguretat
Altrament, us fem avinent que l’Assemblea es desenvoluparà 
de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el 
moment de la seva celebració.

3.- Delegació de vot: 
En aplicació de l’article 3.9. Decret Llei 19/2020, es podrà disposar 
excepcionalment, i com a mesura per evitar la concentració 
de persones i afavorir les mesures per evitar la propagació del 
Covid-19 per mitjà de distanciament social, com a màxim de 
cinc vots delegats, la qual representació haurà de ser escrita i 
expressa per a una sessió concreta. 
Us adjuntem un model de document de delegació de vot amb 
aquesta convocatòria. Per agilitzar el procés us preguem que, si és 
el cas, remeteu prèviament aquesta delegació a la cooperativa o la 
trameteu per correu electrònic a jajates@fruitsponent.com  fins a 
24 hores prèvies a l’inici de l’assemblea. 

4.- Dret d’informació
Es troba a la seva disposició en les oficines d’aquesta Cooperativa 
l’acord  d’integració per comercialització conjunta amb FRUITS 
DE PONENT, SCCL  proposta dels  articles dels Estatuts 
Socials de la que es proposa la seva  modificació en  
aquesta Assemblea. Si ho requeriu, se us facilitarà en còpia per  
PDF a l’email que ens  sigui facilitat. 
Esperant veure’l el dia abans esmentat, rebi una salutació.

Molt Atentament,
Sebastià Escarp Tomàs
President         
Alcarràs, 1 de juliol de 2020 

CAMP D’ALCARRÀS
I SECCIÒ DE CRÈDIT
 SCCL

rcolomina
Resaltado
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