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coronavirus comarqueS

x.rodríguez / c. SanS
❘ lleiDa ❘ La Generalitat ha aixe-
cat la suspensió de les visites i 
ingressos en residències del Pi-
rineu “perquè ha millorat l’ín-
dex de risc de rebrot”, segons va 
explicar la conselleria de Salut. 
Les restriccions es van aplicar 
a tot Lleida al juliol i les visites 
es van limitar només a les ur-
gents o justificades. La majoria 
de centres del Pirineu consultats 
van assenyalar que continuen 
sense rebre familiars, mentre 
que fonts del Conselh Generau 
van explicar que aquesta setma-
na es preveu reactivar les visites 
a la residència de Vielha. En el 
conjunt de la regió sanitària del 
Pirineu i Aran, la taxa de risc 
de rebrot se situa en 40,56 (la 
xifra més baixa de Catalunya, 
que oscil·la entre 2,43 al Pallars 
Sobirà i 53,16 al Jussà). A l’àrea 
sanitària de Lleida, amb un ín-
dex de 275,95, les restriccions 
continuen en vigor.

Així mateix, Salut va explicar 
que, d’acord amb el sector, “s’es-
tablirà que quan la tendència 
de risc de rebrot sigui superior 

a 75, a les residències d’aquest 
territori no s’autoritzin visites 
i ingressos”. Aquest criteri es 
començarà a aplicar avui i van 
assenyalar que permetrà esta-

blir restriccions quan empitjori 
l’índex i aixecar-les “quan l’in-
dicador millori”. Tot plegat, de 
“forma transparent i coneguda 
per totes les parts”.

D’altra banda, el Centre Geri-
àtric de Lleida s’ha dividit en 
“cinc microresidències” per po-
der separar els usuaris en “uni-
tats de convivència” d’entre 10 

Autoritzen les visites en geriàtrics del Pirineu
Al millorar l’índex de risc de rebrot, que ara se situa en 40,56 a tota la regió sanitària || Salut fixa com 
a límit una taxa de 75, a partir de la qual es prohibeix que els familiars vagin a les residències

centre geriàtric lleiDa

Imatge d’usuaris del centre geriàtric Lleida al jardí de la residència.

La dada

14
residències al pirineu

S’ha aixecat la suspensió de visi-
tes en geriàtrics del Pirineu, on 
hi ha 14 centres.

75
barem per a les visites

Quan l’índex de risc de rebrot 
en un territori superi el 75 
s’aplicaran restriccions.

i 15 persones. La directora del 
centre, Carol Mitjana, va ex-
plicar que cada una d’aquestes 
petites residències compta amb 
els seus propis espais. A la re-
sidència de Vielha, els usuaris 
també s’han separat per grups 
i van gaudir ahir d’un aperitiu 
al jardí.
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Al·legacions i recursos rebutgen 
portar aigua de Berén a Argestues.

p. 15
Endesa inverteix gairebé mig milió 
en una nova línia al Baix Cinca.

p. 16

ensenyament equipaments
AjuntAmEnt D’AlpiCAt

Imatge de la instal·lació dels mòduls de l’institut d’Alpicat.

Instal·len els dos mòduls que 
completen l’institut d’Alpicat
❘ AlpiCAt ❘ La conselleria d’Edu-
cació va començar ahir la ins-
tal·lació dels dos últims mòduls 
que completen l’institut d’Alpi-
cat. Així, el centre acollirà per 
primera vegada el curs vinent 
les dos línies de quart d’ESO i 
els nous espais faran possible 

adaptar les instal·lacions a les 
normatives establertes pel Co-
vid-19. L’institut acollirà més 
de 260 alumnes el proper curs 
escolar i tindrà tres línies de 
primer d’ESO. La previsió és 
que els treballs estiguin a punt 
d’aquí a uns deu dies.

el president de la Diputació, Joan Talarn (dreta), al firmar ahir el crèdit de deu milions.

DiputACió DE llEiDA

x.r. / reDAccIó
❘ llEiDA ❘ La Diputació va contrac-
tar ahir un crèdit de deu mili-
ons d’euros per subvencionar 
obres d’ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades 
(EMD). Aquests diners seran 
la dotació inicial del nou pla 
d’inversió local, previst ja en el 
pressupost d’enguany i que el 
ple de la corporació provincial 
sotmetrà a votació a mitjans del 
mes de setembre.

Fonts de l’ens provincial van 
explicar que el pressupost de 
la Diputació per al 2020 ja con-
templava recórrer al crèdit per 
convocar aquestes subvencions. 
La corporació té un nivell de 
deute que se situa per sota del 
límit legal, per la qual cosa pot 
contractar préstecs bancaris per 
impulsar aquest pla d’ajuts.

Convocatòria bianual
Les mateixes fonts van expli-

car que la convocatòria d’aju-
des serà bianual, per a aquest 
any i el que ve. A la dotació 
inicial de deu milions d’euros 
procedents d’aquest crèdit, se 
sumarà la quantitat que es de-
cideixi consignar del pressu-
post de l’any 2021. En aquest 
sentit, els consistoris i les EMD 

La Diputació firma un crèdit de deu milions 
per subvencionar obres de municipis i EMD
El ple votarà el pla d’inversió local al setembre i estudiarà dotar-lo de fons addicionals el 2021

administració ajuts

de Lleida podran destinar els 
fons que rebin a “qualsevol obra 
que puguin fer dins de les seues 
competències”.

El president de la Diputació, 
Joan Talarn, va explicar en 
aquest sentit que l’objectiu és 
que el pla d’inversions pugui 
ser efectiu després de l’aprova-
ció al pròxim ple de les bases i 
de l’assignació econòmica que 

correspon a cada administra-
ció. Seguint el mateix criteri 
que s’ha establert en la resta 
de convocatòries d’ajudes, la 
voluntat és que el repartiment 
d’aquests fons sigui equitatiu, 
seguint factors de discrimina-
ció positiva per lluitar contra la 
despoblació i l’envelliment dels 
municipis, segons van informar 
des de la corporació, i tal com 

es va establir en el pressupost 
per a aquest exercici.

Talarn va firmar ahir el prés-
tec de deu milions d’euros amb 
l’entitat Cajamar Caja Rural i 
el crèdit té un període de de-
volució de deu anys. Aquest ha 
estat el banc elegit després que 
la Diputació sol·licités un total 
de cinc ofertes a diferents enti-
tats bancàries.

leS clAuS

Pla d’inversió local
z En el pròxim ple de la Diputa-
ció, previst per a mitjans de se-
tembre, se sotmetrà a aprova-
ció el pla d’inversió local. Amb 
aquests ajuts, els ajuntaments i 
EmD de lleida podran sufragar 
obres.

Dotació
z El pressupost de la corpora-
ció per al 2020 ja contemplava 
recórrer al crèdit per finançar 
aquest pla. El préstec ascendeix 
a deu milions. les subvencions 
són bianuals i estaran dotades 
dels deu milions d’aquest prés-
tec i amb la quantitat que es de-
cideixi consignar del pressupost 
del 2021.

Criteris de repartiment
z Des de la Diputació van ex-
plicar que la voluntat és que 
el repartiment dels fons sigui 
equitatiu i s’eliminin les aju-
des discrecionals. Així mateix, 
es tindran en compte factors 
de discriminació positiva per 
lluitar contra la despoblació i 
l’envelliment.

Esqué, alcalde en 
funcions de Tàrrega

política

reDAccIó
❘ tàrrEgA ❘ El primer tinent 
d’alcalde de Tàrrega i regidor 
de Finances i Transparència, 
Dani Esqué (CUP), assumirà 
les funcions d’alcaldia entre 
els dies 17 i 28 d’agost, els 
dos inclosos, durant l’absèn-
cia de l’alcaldessa, Alba Pi-
juan (ERC).

La CUP critica la 
millora de Comiols

infraestructures

❘ llEiDA ❘ La CUP del Pallars va 
criticar ahir la millora de Co-
miols anunciada per la Ge-
neralitat (vegeu SEGRE de 
dijous). Van assenyalar que 
hi ha “absències greus” en els 
trams en els quals s’actuarà i 
va exigir “la destinació im-
mediata de diners públics” a 
salut o transport públic.
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redacció / acn
❘ lleiDa ❘ La presidenta del PDe-
CAT al Pirineu, Mayte Rivero, 
i els presidents comarcals del 
partit a l’Alta Ribagorça, l’Alt 
Urgell, la Cerdanya, el Pallars 
Jussà i el Sobirà han anunciat la 
renúncia en bloc als seus càrrecs 
a la formació. Ho han fet en una 
carta als militants en què insten 
el partit a unir-se al nou Junts 
per Catalunya (JxCat) que li-
dera Carles Puigdemont. Una 
possibilitat que sembla remota 
després que la vicepresidenta 
de Junts, Elsa Artadi, descartés 
una coalició electoral.

Rivero va explicar que l’or-
ganigrama de la formació feia 
temps que estava caducat i va 
assenyalar que la relació amb 
la direcció nacional era inexis-
tent. Va afegir que ella se sen-
tia “incòmoda” amb la direcció 
del partit al considerar que “no 
consultaven” el Pirineu. Així 
mateix, va ratificar la seua “im-
plicació i compromís” amb la 
causa dels “companys a la pre-
só i a l’exili”. En cas que no hi 

hagi acord en la negociació en-
tre Junts i PDeCAT, va apuntar 
que cadascú prendrà la “decisió 
personal que determini”, enca-
ra que ella va expressar prefe-
rència per la nova formació de 
Puigdemont.

Malgrat dimitir dels seus càr-
recs al partit, Rivero va pun-
tualitzar que tant ella com els 

fins ara presidents comarcals 
seguiran “vinculats al Partit 
Demòcrata i treballant per al 
Pirineu mentre hi hagi la míni-
ma possibilitat d’entesa” amb 
Junts. Els càrrecs del Pirineu 
s’afegeixen a Toni Postius i al-
tres representants del PDeCAT 
a Lleida que s’han unit al nou 
JxCat (vegeu les claus).

Renuncia en bloc la cúpula del PDeCAT al 
Pirineu i insta el partit a unir-se a JxCat
Mayte Rivero i els presidents de les comarques de muntanya dimiteixen dels seus càrrecs a la formació

política formacions

adheSionS a lleida
el tinent d’alcalde de  
lleida Toni Postius i altres 
càrrecs del PDeCaT s’han 
afegit al nou Junts

leS clauS

El nou Junts per Catalunya
z liderat per Carles Puigdemont 
i sense acord per ara amb el PDe-
CaT, compta en la seua executi-
va amb lleidatans com Violant 
Cervera, Maria Àngels Cabasés i 
Jordi Fàbrega. el tinent d’alcalde 
de la Paeria, Toni Postius, tam-
bé s’ha alineat amb el partit de 
Puigdemont.

Artadi descarta la coalició
z  la vicepresidenta del nou 
Junts per Catalunya, elsa artadi, 
va descartar diumenge passat 
una possible coalició electoral 
amb el PDeCaT.

El PDeCAT lleidatà
z el sector partidari de seguir 
al Partit Demòcrata a lleida té 
Marc Solsona com la figura més 
visible, així com la major part de 
l’equip de govern de la Diputa-
ció i, de moment, molts alcaldes 
del pla de lleida.acte de constitució del nou Junts per catalunya.

euroPa PreSS
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certamen concerts
segre

el cicle de música a Cal Prim de Verdú supera amb nota el coronavirus
❘ VerDú ❘ La novena edició del 
cicle de concerts a Cal Prim de 
Verdú, que organitzen el músic 
Eduard Boleda i la seua famí-
lia amb l’Associació Cultural 

Xercavins i en col·laboració 
amb l’ajuntament, ha estat un 
èxit malgrat la pandèmia. La 
històrica mansió senyorial ha 
acollit des del 10 de juliol i fins 

aquest diumenge un total de 
dotze concerts. L’últim grup a 
actuar va ser el Quartet Min-
vant, que va fer un repàs de 
música clàssica i jazz.

La seu d’Urgell repeteix les 
visites guiades sobre la 
segona guerra Mundial

memòria turisme

c. SanS
❘ La seU D’UrgeLL ❘ La capital de 
l’Alt Urgell ha acordat repetir 
les visites guiades Els passos 
de la memòria. La Seu d’Ur-
gell durant la Segona Guerra 
Mundial després de l’èxit de les 
dos primeres, que es van orga-
nitzar durant el mes de juliol. 
La iniciativa va ser un èxit i va 
omplir totes les places disponi-
bles de les dos experiències per 
explicar fets i llocs de la capital 
relacionats amb la gran guerra. 
Per això, el consell comarcal ha 
anunciat una tercera ruta, per 
al pròxim dia 20, i no descarta 
organitzar-ne una quarta poste-
riorment. El recorregut està di-
rigit per Pilar Alàez, tècnica en 
interpretació del patrimoni, i 
consisteix en un trajecte pels 
diferents espais de la ciutat que 

van ser escenari del pas o de 
l’estada temporal de persones 
que acabaven de travessar la 
frontera fugint del conflicte 
bèl·lic.

La ruta, que ja compta amb 
inscrits, comença a la Duana 
vella i continua pel Parador de 
Turisme de la Seu d’Urgell (on 
antigament hi havia hagut la 
presó i el jutjat), l’Espai Ermen-
gol, el Pati Palau i acaba a l’Ho-
tel Andria, on es van allotjar 
diverses famílies jueves que van 
ser perseguides pel règim nazi.

La iniciativa s’emmarca en 
el projecte Perseguits i Salvats, 
promogut per la Diputació, i 
l’organitza el consell comarcal 
de l’Alt Urgell, l’ajuntament de 
la capital de la comarca, Turis-
me de la Seu d’Urgell i l’Espai 
Ermengol.

La historiadora noemí riudor mostrant el llibre.

aCn

m. codinaS / acn
❘ treMP ❘ La historiadora palla-
resa Noemí Riudor fa reviure al 
llibre Memòria històrica. Fent 
recerca del Pirineu a l’Ebre, pu-
blicat el mes de juliol passat, les 
històries de vint-i-quatre per-
sones, la majoria combatents, 
que van perdre la vida al camp 
de batalla durant la Guerra Ci-
vil. L’escriptora va explicar que 
gran part de les investigacions 
han estat en els dos Pallars, 
però al llibre també explica 
històries de persones d’altres 
comarques lleidatanes com la 
Noguera, així com de la Ribera 
d’Ebre. “Aquest llibre no va ser 
un projecte concret, sinó que va 
nàixer a partir de la meua inves-
tigació d’aquests últims anys en 
diferents projectes de memòria 
històrica com el Pla de fosses o 
Cost humà”, va explicar Riudor, 
que va afegir que “vaig tenir la 
necessitat de fer-ho no només 
per divulgar les històries que 
he anat coneixent, sinó per fer 
patent com es treballa en aquest 
camp, ja que aquestes coses no 
surten del no-res”.

L’obra, de caràcter divulgatiu, 
és un reconeixement a aquells 
que van viure i van patir el con-
flicte i també a les famílies que 
van preservar-ne el record. Les 
històries dels combatents “te-
nen moltes similituds però el 
que les fa diferents és com la 
mare, la germana o l’esposa les 

Un llibre recupera la història de 
24 víctimes de la guerra Civil
‘Memòria històrica. Fent recerca del Pirineu a l’Ebre’, de Noemí Riudor

literatura homenatge

preserven”, va assenyalar Riu-
dor. De l’origen de les històries, 
la investigadora recorda la de 
Pau Sabarich, veí de Sort i que 
va ser assassinat a Tremp el 19 
d’abril del 1938. La seua famí-

lia no sabia on estava enterrat 
i, a partir que Riudor estigués 
revisant el projecte Cost humà 
a l’arxiu del Jussà, va trobar 
el lloc exacte del cementiri de 
Tremp on era el seu cos.

“La gent necessita 
tenir respostes  
i és important 
poder donar-li’n”
■ Noemí Riudor va re-
marcar la necessitat que 
el treball d’investigació 
en el camp de la memòria 
històrica es posi en relleu. 
“La gent necessita tenir 
respostes sobre aquest te-
ma i és important poder 
donar-li’n, i fer-ho amb 
professionalitat i rigor”, 
va dir la historiadora, que 
va recordar que “no és no-
més investigar, sinó tam-
bé saber on fer-ho i amb 
quin mètode”.

En la mateixa l ínia, 
l’escriptora va destacar 
el “retorn social” del seu 
treball alhora que va as-
segurar que algunes de les 
seues publicacions a les 
xarxes han tingut feed-
back, cosa que li permet 
ampliar les seues investi-
gacions. “Amb les xarxes 
socials és més senzill ar-
ribar a molta gent i hi ha 
qui m’ha contactat i m’ha 
explicat que buscava al-
gú i en molts casos, hem 
pogut localitzar-lo”, va 
assenyalar.

el govern vol 
innovar en el 
sector cultural

tecnologia

❘ barCeLona ❘ L’Institut Cata-
là d’Empreses Culturals i la 
firma KPMG han firmat un 
conveni per ajudar les em-
preses culturals a afrontar 
les conseqüències de la crisi 
derivada del Covid-19, que 
promourà el desenvolupa-
ment de projectes tecnològics 
vinculats al sector. 

Aquests projectes aniran 
destinats al procés i la millo-
ra de materials audiovisuals, 
al manteniment de les distàn-
cies físiques del públic en els 
actes, a la generació d’art i a 
l’anàlisi de l’impacte emocio-
nal, entre d’altres.

recital de música 
aragonesa a 
altorricó

concert

❘ aLtorriCó ❘ La plaça Espanya 
d’Altorricó acollirà aquest 
divendres 14 l’actuació del 
grup La Sirga, que oferirà a 
les 22 hores l’espectacle En-
tre tierras y agua. Es tracta 
d’un concert de música tra-
dicional aragonesa en el qual 
es fa un recorregut pels sons 
i melodies de la Franja. Així 
mateix, l’ajuntament de la 
localitat va fer una crida a 
la responsabilitat i va recor-
dar que l’ús de mascaretes 
durant el concert serà obli-
gatori així com respectar els 
aforaments.
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