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Continuen les 
llargues cues per 
a proves ràpides 
a Lleida ciutat
Salut preveu 18.000 
tests i n’ha fet 489

Les llargues cues es van repetir ahir en el segon dia de cribratge a Lleida, on els tests es fan al pavelló onze de Setembre.

❘ lleiDa ❘ Desenes de persones van 
tornar a anar ahir al pavelló On-
ze de Setembre de Lleida, on Sa-
lut porta a terme teste ràpids de 
Covid. Com va succeir dimarts, 
es va tornar a formar una llarga 
cua que fins i tot va vorejar la 
presó, però només es van ar-
ribar a fer 251 proves, mentre 
que dimarts van ser 238 i moltes 
persones es van quedar sense 
poder fer-la. Salut vol arribar 
als 18.000 tests a Lleida, però 
en dos dies només n’ha fet 489. 
Al principi, si la demanda con-
tinua sent alta, es prolongarà el 
dispositiu. De moment, les pro-
ves continuaran fins demà entre 
les 16.00 i les 20.00 hores. Una 
vegada el sanitari li fa un frotis 
nasal, l’usuari ha d’esperar 15 
minuts a les grades del polies-
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portiu. D’altra banda, a Guisso-
na va acabar ahir el cribratge i 
en dos dies es van realitzar 715 
proves, amb 3 casos de Covid, 
un ahir. Segons l’alcalde, Jaume 
Ars, la valoració és positiva i va 
destacar que el gran nombre de 

testd que realitza BonÀrea fa 
que aflorin molt pocs positius.

Així mateix, Tàrrega i Sort 
s’afegeixen als municipis on es 
duen a terme cribratges a ma-
jors de 16 anys. A la capital del 
Pallars Sobirà es faran dilluns 

vinent de 9.00 a 14.00 i el di-
marts 1 i dimecres 2 de desem-
bre de 15.00 a 19.00 al pàrquing 
del Consell Comarcal (davant 
del CAP). A la de l’Urgell es fa-
ran el 5 i 6 de desembre a l’Es-
pai MerCat de 9.00 a 13.00 i de 

15.00 a 19.00. Només cal portar 
la targeta sanitària.

Els cribratges continuaran 
avui a Lleida i començaran a 
Agramunt de 9.00 a 14.00 i de 
15.00 a 20.00 a l’Espai Cívic fins 
demà. A Almacelles es faran 

redacció
❘ lleiDa ❘ Els centres d’Atenció Pri-
mària del Pirineu incorporaran 
26 nous professionals de dife-
rents especialitats, que suposa-
rà un increment de la plantilla 
de gairebé un 10% respecte als 
282 treballadors actuals. Així 
ho preveu el departament de 
Salut, que va emmarcar aquesta 
mesura en un pla per “enfortir i 
transformar” l’Atenció Primària 
a les comarques de muntanya, 
tant per afrontar la crisi sanità-
ria com per millorar l’atenció sa-
nitària de forma permanent en 
aquest territori, on vuit equips 
presten assistència a una pobla-
ció propera als 67.300 habitants.

Dos dels 26 professionals que 
s’incorporaran a la regió sani-
tària del Pirineu seran metges, 
mentre que nou seran inferme-
res. Hi haurà també un treba-
llador social, sis tècnics de cu-
res auxiliars d’infermeria, dos 
administratius i sis auxiliars 
administratius. 

Salut va detallar que aquestes 
contractacions aniran acompa-
nyades de canvis en l’organit-
zació del treball que pretenen 
alliberar els sanitaris de tas-
ques administratives, perquè 
puguin concentrar-se en les 
assistencials.

Nova tecnologia
La conselleria va assenyalar 

que la regió sanitària incorpora-
rà també “noves eines tecnolò-
giques” a fi de “guanyar accessi-

imatge d’arxiu de l’exterior del caP de Sort.

El personal d’Atenció Primària del Pirineu 
creixerà un 10% amb 26 nous professionals
Reorganització del treball, aplicacions digitals i seguiment a crònics per millorar l’assistència

LeS cLauS

Atenció Primària
z Vuit equips d’atenció Primària 
assisteixen una població prope-
ra als 67.300 habitants a les co-
marques de muntanya. es dis-
tribueixen als centres de Vielha, 
tremp, la Seu, Oliana, la Pobla 
de Segur, el Pont de Suert, Sort 
i Puigcerdà.

Plantilla
z la plantilla actual de l’aten-
ció Primària al Pirineu és de 282 
treballadors i el departament 
de Salut preveu incorporar-ne 
26 més. aquestes incorpora-
cions inclouran tant personal 
sanitari com treballadors per a 
tasques administratives.

Reorganització
z el reforç del personal admi-
nistratiu pretén alliberar els 
professionals sanitaris d’aquest 
tipus de treball, perquè puguin 
concentrar-se en tasques assis-
tencials. això s’emmarca en una 
reorganització del treball per 
guanyar eficiència.

Tecnologia
z el pla de Salut preveu poten-
ciar l’ús d’eines digitals per gua-
nyar eficiència. també proposa 
un pla específic per reduir les 
visites a urgències dels malalts 
crònics.

bilitat”, tant per telèfon com per 
aplicacions digitals; habilitar 
espais de treball tant dins dels 
CAP com fora, i “optimitzar 
processos i ser més resolutius”. 

En aquest sentit, un progra-
ma específic per al seguiment 
de malalts crònics haurà de re-
duir tant les visites a urgències 
com hospitalitzacions que seri-
en evitables amb un seguiment 
adequat. 

Aque s t a  me s u r a  a n i r à 
acompanyada d’un progra-
ma de suport assistencial a les 
residències.

Prop d’un milió d’euros
El pla de la conselleria preveu 

una inversió de 913.293 euros 
a les comarques del Pirineu. 
Planteja, d’aquesta manera, la 
incorporació “conjuntural” de 
personal per donar resposta a 

crisi sanitària de la Covid-19, 
però també reforçar la plantilla 
dels centres de forma perma-
nent, una vegada la pandèmia 
hagi quedat enrere. 

Pel que fa al conjunt de Cata-
lunya, el pla per enfortir l’Aten-
ció Primària preveu incorporar 
3.811 nous professionals de di-
ferents especialitats, amb una 
inversió propera als 300 milions 
d’euros fins a l’any 2022.
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interior del pavelló de guissona on es van fer els tests.

x. santesmasses

dissabte i diumenge de 10.00 a 
13.00 i de 15.00 a 19.00 al cen-
tre El Casal. A Almenar, el di-
lluns 30 i el dimarts 1 de desem-
bre de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 
19.00 a les Escoles Velles. 

A Ponts, el dimecres 2 de 

10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 
a l’ajuntament. 

A Cervera seran el 3 i el 4 de 
9.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 
en un lloc per determinar. Salut 
vol testar el quinze per cent de 
la població.

m. marquèS
❘ lleiDa ❘ La meitat de lleidatans 
majors de 64 anys s’han vacunat 
de la grip en les tres primeres 
setmanes de l’inici de la cam-
panya de vacunació, que va ar-
rancar el 15 d’octubre. Segons 
el departament de Salut, de les 
80.684 persones que hi ha a la 
província de Lleida en aquesta 
franja d’edat, fins al 8 de novem-
bre ja se n’havien vacunat un 
total de 39.723, el 49%. Salut ha 
iniciat la campanya quinze dies 
abans del que és habitual per 
evitar possibles complicacions 
per contreure alhora la grip i la 
Covid i no sobresaturar més el 
sistema sanitari. A Lleida, s’han 
repartit 80.000 dosis i en tan 
sols 21 dies ja se n’han aplicat un 
total de 60.283. Està previst que 
la campanya finalitzi a mitjans 
de desembre.

Segons va explicar Pepi Es-
tany, referent de vacunes en 
l’Atenció Primària de Lleida, 
“s’està vacunant un percentatge 
més alt de persones que en anys 
anteriors, sobretot majors de 60 
anys”, i va afirmar que “hi ha 
més predisposició a vacunar-se 
per part de persones que no ho 
havien fet mai i de professio-
nals essencials, com mestres i 
bombers”.

“Tenint en compte que la 
campanya va començar abans, 
les dades de vacunació són mi-
llors”, va subratllar i va dir que 

s’ha arribat gairebé a la meitat 
de cobertura dels majors de 59 
anys, “arribant a les dades de 
tancament de la campanya de 
l’any passat, al febrer”. Això sí, 
va assenyalar que l’augment no 
és tan evident entre les persones 
que tenen indicada la vacuna de 
0 a 14 anys (ho han fet un 6,18% 
més que l’any passat en les ma-
teixes dates) ni en les persones 

de 15 a 59 anys (2% més). En 
concret, dels més de 275.000 
lleidatans que tenen entre 15 i 
64 anys, s’han vacunat 18.760 
(el 6,8%) i dels més de 61.360 
que tenen entre 0 i 14 anys, ho 
han fet 1.800 (un 3%). A més, 
Estany va destacar que “en cap 
dels tres grups arribem als ob-
jectius d’aquest any, el 75% en 
majors de 65 anys, ni el 60% en 

grups de risc, de forma que cal 
continuar promocionant la va-
cunació”. “Com més persones hi 
hagi immunitzades, millor serà 
la protecció de grup davant la 
grip. És un acte de responsabi-
litat i altruisme”.

Experts com l’epidemiòleg 
Pere Godoy afirmen que la va-
cuna de la grip pot evitar símp-
tomes greus de la Covid.

una dona vacunant-se de la grip l’octubre passat al centre cívic de Cappont.

maite monné

La meitat de lleidatans de més de 
64 anys ja s’ha vacunat de la grip
En només tres setmanes s’han aplicat 60.283 de les 80.000 dosis per a la campanya 
d’aquest any || Hi ha més predisposició a vacunar-se que altres hiverns per la Covid

Eximeixen restauradors 
de l’Alt Urgell de pagar 
els rebuts de la brossa
C. SanS
❘ la seu D’urgell ❘ La Mancomu-
nitat d’Escombraries de l’Ur-
gellet, que dóna servei als mu-
nicipis del nord de l’Alt Urgell, 
tornarà la taxa del servei de 
la recollida de les escombra-
ries als establiments de res-
tauració. Aquesta devolució 
inclourà els dos períodes de 
tancament total de l’hostaleria 
imposats arran de la pandè-
mia del coronavirus (entre el 
14 de març i el 10 de maig, i 
des del 17 d’octubre al 22 de 
novembre). La Mancomuni-
tat d’Escombraries recolzarà 
el sector de l’hostaleria, un 
dels més perjudicats per les 
restriccions derivades de la 
crisi sanitària de la Covid, als 
municipis de la Seu d’Urgell, 
Montferrer i Castellbò, Ribera 
d’Urgellet, les Valls deValira, 
Alàs i Cerc, Estamariu, Arsè-

guel, Pont de Bar, Cava, Josa i 
Tuixent i la Vansa i Fórnols. Els 
establiments podran sol·licitar 
aquesta exempció al web de 
la mancomunitat (www.meu.
cat). Aquest organisme des-
comptarà del pròxim rebut de 
les escombraries la part pro-
porcional dels dies en què els 
establiments van estar afectats 
per l’últim tancament i tam-
bé abonarà la part correspo-
nent al tancament del primer 
estat d’alarma, la primavera 
passada.

Una reivindicació del sector
Val a recordar que una de 

les mesures que reivindica 
l’hostaleria per pal·liar els 
efectes econòmiques sobre el 
sector dels tancaments deri-
vats de la pandèmia és l’excen-
ción de taxes i impostos, a més 
d’ajuts (vegeu la pàgina 3).

L’hospital de la 
Seu deixa enrere 
el brot de Covid
El geriàtric de Tremp 
busca professionals

❘ la seu ❘ La Fundació Sant 
Hospital de la Seu va donar 
ahir per finalitzat el brot de 
Covid que ha afectat el cen-
tre mèdic. Van expressar la 
seua satisfacció per haver-lo 
superat, van lamentar les de-
funcions derivades del brot i 
van donar el condol a fami-
liars i amics de les víctimes. 
Tots els usuaris i professio-
nals que treballen a l’edifici 
del Seminari Diocesà han es-
tat sotmesos a diversos cri-
bratges i han donat negatiu. 
El brot va afectar 22 pacients 
i 16 professionals i hi va ha-
ver almenys tres morts.

D’altra banda, la residèn-
cia de la Fundació Fiella de 
Tremp va fer una crida per 
contractar auxiliars d’in-
fermeria o geriatria després 
del brot amb 49 usuaris i vuit 
treballadors positius.

Quinze milions 
de mascaretes 
per a consistoris
❘ maDriD ❘ La ministra de Po-
lítica Territorial, Carolina 
Darias, va informar ahir, 
després de la reunió del ple 
del Consell Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salut 
(CISNS), que en els propers 
dies es repartiran 15 milions 
de màscares entre tots els 
ajuntaments. Aquesta entre-
ga es realitzarà a través de la 
Federació Espanyola de Mu-
nicipis i Províncies (FEMP) 
i de les ONG i se sumarà a 
la que va tenir lloc entre els 
mesos de maig i novembre, 
la qual cosa suposarà un re-
partiment total d’uns 38,5 
milions de mascaretes.

Campanya de 
Satse contra tests 
a les farmàcies
❘ barcelona ❘ El sindicat d’in-
fermeria Satse ha posat en 
marxa una campanya per 
denunciar els “riscos” que 
suposaria realitzar proves de 
la Covid-19 a les farmàcies. 

El sindicat considera, en 
aquest sentit, “absolutament 
contradictori i irracional” 
que des de l’administració 
es limiti l’afluència a cen-
tres de salut i es promogui 
l’atenció telefònica en lloc 
de la presencial, però “al-
hora es plantegi promoure 
que s’aglomerin els possibles 
contagiats i les persones amb 
altres patologies o sanes a les 
farmàcies”.
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El Pallars Sobirà, la comarca amb més 
població estacional de Catalunya.

p. 16
Aitona equipa el centre de serveis
a la tercera edat i l’obrirà el 2021.

p. 18

el conveni de 1927 va fer possible construir la central de Capdella.

j. bArrull

r.r.
❘ llEiDA ❘ La companyia elèctrica 
Endesa ha començat a reclamar 
a l’ajuntament i a veïns de la 
Torre de Capdella el pagament 
de rebuts de la llum acumulats 
des del gener del 2015. Són sis 
anys de factures impagades 
com a conseqüència de discre-
pàncies sobre com aplicar-los 
l’IVA. Es tracta d’un llarg litigi 
que va desembocar en interrup-
cions del subministrament i una 
forta oposició veïnal el 2016. 
Quatre anys després, l’amenaça 
de nous talls de llum ha tornat 
a la Vall Fosca.

El consistori i part dels veïns 
es van avenir a finals del 2016 
a pagar els rebuts de la llum 
pendents des del 2009 fins al 
desembre del 2014. Amb això 
van posar fi de forma temporal 
a l’amenaça de talls. Les factu-
res posteriors estaven subjec-
tes a una normativa tributària 
diferent, i van quedar de nou 
ajornades a l’espera d’establir 
com aplicar-los l’IVA. 

L’ajuntament i part de la 
població del municipi són be-
neficiaris d’un conveni que es 
remunta a l’any 1927, que va 
fixar un preu pel consum elèc-
tric molt inferior al de qual-
sevol tarifa actual (vegeu el 
desglossament).

En els últims dies, veïns de la 
Torre de Capdella han comen-
çat a rebre notificacions d’En-
desa. Els requereixen el paga-
ment dels rebuts des del 2015 
i, en cas contrari, els avisen de 
possibles talls de llum. Fonts 
de la companyia van indicar 

Endesa reclama 6 anys de rebuts de la llum  
a la Vall Fosca i torna l’amenaça de talls
Factures de l’ajuntament i veïns entre 2015 i 2020, sense pagar arran d’un llarg litigi sobre l’IVA que ha 
d’aplicar la companyia || Quatre anys després que pactessin liquidar les emeses fins al 2014

energia electricitat

que consideren ja aclarits els 
dubtes sobre com aplicar l’IVA 
a aquestes factures bonificades. 
Van indicar que han formulat 
consultes a la direcció general 
de Tributs estatal i a l’Agència 
Tributària, i que han calculat 
l’IVA basant-se en les respostes 
rebudes d’aquests organismes.

Inicialment, Endesa va calcu-
lar l’IVA dels rebuts de la Tor-
re de Capdella basant-se en la 
tarifa elèctrica d’últim recurs 
(TUR) i no sobre el preu fixat 
l’any 1927. Això donava com a 
resultat que l’import de l’impost 
era superior al del mateix con-
sum. Fonts de la companyia van 
puntualitzar que ara el càlcul 
de l’IVA ha canviat, van asse-
gurar que és “més favorable als 
consumidors” al ser més reduït 
i van recordar que l’empresa 
no es beneficia del cobrament 
d’aquest tribut, que liquida da-
vant d’Hisenda. 

Fonts pròximes al litigi van 
apuntar que, si bé l’import de 
l’IVA és menor a les factures 
a partir del 2015, els afectats 
consideren que encara és ex-
cessiu i reclamen que es calculi 
sobre el preu del conveni.

n El ajuntament i cente-
nars de veïns de la Torre de 
Capdella són beneficiaris del 
conveni que el municipi va 
firmar l’any 1927 amb Ener-
gia Elèctrica de Catalunya, 
empresa que dècades des-
prés formaria part de l’ac-
tual Endesa. 

L’acord va cedir a la firma 
béns comunals, drets d’ús i 
serveis que van fer possible 
la construcció de les centrals 
hidroelèctriques. 

Com a contrapartida, 
la Vall Fosca rebria gratis 

consums elèctrics de set ki-
lowatts hora (kW/h) a l’hi-
vern i cinc a l’estiu. 

Per sobre d’aquestes xi-
fres, es va establir un preu 
de 0,35 pessetes per kW/h. 
Això suposa 0,0021 cèntims, 
una vintena part de l’import 
de la tarifa de referència ac-
tual, el preu voluntari per al 
petit consumidor (PVPC). 

L’acord és molt anterior 
a la mateixa existència de 
l’IVA, objecte del litigi pels 
rebuts des de fa més d’una 
dècada.

Un conveni del 1927 fixa el preu 
de la llum per sota de les tarifes

leS ClauS

Sentència judicial
z una sentència del TSjC va do-
nar la raó a Endesa en el litigi 
sobre els rebuts de la llum a la 
Torre de Capdella, cosa que va 
donar peu que la companyia 
amenacés amb talls de llum 11 
veïns a finals del 2011. Els tèc-
nics que van acudir al municipi 
van trobar una forta oposició 
veïnal i només van interrompre 
alguns subministraments.

Acord temporal
z l’ajuntament i gran part dels 
afectats es van avenir a pagar 
factures fins al 2014 per allu-
nyar l’amenaça de talls, i les 
posteriors van quedar a l’espe-
ra d’establir com se’ls aplicava 
la normativa tributària en vigor 
des del 2015.

Disputa al municipi
z la CuP, a l’oposició al consis-
tori, va qüestionar aquest acord 
i va defensar que els veïns pre-
sentessin “autoliquidacions” a 
la companyia elèctrica.

Tallaran la C-13 a 
Térmens en contra 
del pas elevat

protesta

❘ TérmEnS ❘ El grup municipal 
Activem Térmens ha con-
vocat per avui a les sis de 
la tarda una concentració 
veïnal per tallar la C-13 
davant del pas a nivell a la 
població. L’acte pretén po-
sar de manifest l’oposició al 
projecte previst pel Govern 
català per suprimir els dos 
passos a nivell de la línia de 
la Pobla a Térmens. Veïns 
estan organitzant altres mo-
bilitzacions i planegen una 
plataforma.

Borsa de treball per a atenció domiciliària de l’Alt Urgell
❘ lA SEu ❘ El consell d’alcaldes de l’Alt Urgell va proposar ahir dime-
cres la creació d’una borsa de treball comarcal d’atenció domici-
liària al detectar dificultats per cobrir les necessitats de persones 
dependents de municipis de la comarca.

Reclamen al Govern ajuts per al sector de les fires
❘ llEiDA ❘ La Federació de Fires de Catalunya reclamarà al Govern 
un pla específic per ajudar el sector i va valorar que es permeti 
fer fires mercat. Són les conclusions del XXVII Congrés celebrat 
a Barcelona. Fira de Mollerussa va fer un balanç del seu any.

La Federació de Pesca demana a l’ACA que gestioni els rius
❘ llEiDA ❘ La Federació de Pesca de Lleida ha sol·licitat a la junta 
rectora del Parc de l’Alt Pirineu i Aran que sol·liciti a l’Agència 
Catalana de l’Aigua que gestioni els rius de la conca catalana de 
l’Ebre aprofitant a certificació del Wild River per a la Pallaresa.
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