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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
A~te institucional

a Tremy ~n reçord
de les víctimes del
coronavirus
El Consell Comarcal del Pallars
Jussà ha organitzat de avui dimecres un acte institucional de
dol en recOrd de les víctimes de
la pandèmia de Covid-19.
L'acte, que tindrà lloc a partir de les 18.00 hores d'avui a'
l'Epicentre de Tremp, inclourà
la interpretació d'una peça musical a càrrec de l'Escola de Música de Tremp i la lectura d'una
declaració institucional de dol
en memòria de totes del víctimes de coronavirus.

El CSIF demana a
Salut que vacuni els
policies locals com
a prioritaris
El sindicat CSIF ha demanat al
Departament de Salut que iniciï els tràmits per aprovar la vacunació dels cossos de Policia
Local com a serveis essencials.
El sindicat ha agraït al conseller
Miquel Sàmper que hagi demanat que els agents de Mossos i
dels cossos de Policia Local de
Catalunya siguin prioritaris.

Unió de Pagesos; a favor de
vacunar tots els temporers
Insta l'Administració a evitar arribades massives
Unió de Pagesos demana
que es garanteixi la
vacunació contra el
Covid-19 per als temporers
de la pròxima campanya
de la fruita a Lleida, de
la mateixa manera que
van plantejar fa uns dies
alcaldes del Baix Segrià.
LLEIDA
ACN
Així ho van traslladar ahir representants de l'organització agrària
al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín. En una
situació de pandèmia com l'actual, Unió de Pagesos considera
"bàsic" extremar les mesures per
garantir la salut de totes les persones que treballen al camp.
En la reunió d'ahir dimarts,
Unió de Pagesos va traslladar a
Crespín les seves demandes amb

FOTO: Subdelegació I Crespín, ahir amb els representants d'UP
vista a la pròxima campanya de
recollida de fruita i a la contractació de t reballadors temporers.
Des del sindicat, van defensar la

lila avala el decret de l'estat
d'alarma, però valorarà si
s'avança el toc de queda

El sindicat SATSE
defensa la figura
de la infermera
escolar anti-Covid
El sindicat SATSE va assegurar ahir que comptar amb una
infermera escolar als centres
"evitaria gran part dels brots de
coronavirus" registrats arreu
de l'Estat, que Vq xifrar en
més de 2.400. Va apuntar que
aquesta infermera podria fer
les tasques de coordinador de
Covid-19.

importància de garantir la salut
dels treballadors agraris i, per
això, han reclamat a l'Administració que garanteixi la vacunació

contra el Covid-19 per als treballadors puntuàls que es contractin i la resta de personal de les
explotacions.
A més, el sindicat ha demanat
que el govern de l'Estat vetlli per
assegurar que no es produeixin
arribades massives d'estrangers
i evitar, d'aquesta manera, imatges com les que es van veure de
persones dormint al carrer en
ciutats com ara Lleida durant l'estiu passat.
En aquesta mateixa línia, Unió
de Pagesos també va plantejar
la necessitat d'habilitat allotjaments temporals "que respectin
les plenes mesures de seguretat
sanitària per tal de donar sostre
i resposta als treballadors que ho
necessitin". Unes peticions que el
sindicat considera "especialment
necessàries en un context com
l'actual".

FOTO: ACN I El ministre de Sanitat, Salvador lila

El ministre de Sanitat, Salvador
lila, va defensar que les restriccions que permet l'actual estat
d'alarma són ~uficients per donar resposta" a la tercera onada. En una entrevista a 'SER Catalunya', lila va argumentar que
les mesures "ben aplicades" i "a
temps" serveixen per doblegar la
corba. Tanmateix, el ministre de
Sanitat va afirmar que tind rà una

Fons per al sector del lleure
educatiu de la Cerdanya
afectat pel confinament

El BOE publica el conveni
que permet l'Estat espanyol
revendre vacunes a Andorra

El Govern va aprovar ahir la
Les tres modalitats de l'ajut
transferència de crèdit de 6,3
van adreçades a entitats que
MEUR del Fons de Contingència
fan activitats de lleure educatiu
.al Departament de Treball, Afer~ entre setmana per a menors; a
Socials i Famílies per als ajuts
persones treballadores autònoextraordinaris d'urgència per
mes, empreses i altres entitats
pal·liar els perjudicis econòmics
que realitzen activitats extraesdel sector del lleure educatiu i
colars, i a entitats, empreses i
persones t reballadores autòde les activitats extraescolars
afectades pel confinament perínomes titulars o gestores d'instaHacions:
metral del Ripollès i la Cerdanya.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
publica avui un conveni entre el
Ministeri de Sanitat i el Ministeri de Salut del govern d'Andorra
per a la revenda de vacunes de
Pfizer a Andorra. D'acord al conveni, l'Estat es compromet a facilita r a Andorra "una part de les
dosis assignades de vacunes de la
companyia Pfizer", malgrat que

no n'especifica el percentatge ni
el nombre. El conveni recorda
que la CE va acordar que països
de l'entorn europeu es poguessin
beneficiar dels contractes subscrits pels estats membres amb les
farmacèutiques, i que l'acord "reconeix el dret dels Estats membres participant s a revendre les
dosis de vacuna a tercers països ".

"actitud d'escolta" amb les autonomies que plantegen avançar el
toc de queda a les 20 hores.
"Vull escoltar les argumentacions que facin els diferents responsables sanitaris", va comentar Salvador Illa, que va remarcar
que si s'accepta la petició cal ferho amb les "màximes garanties"
perquè la mesura limita drets fonamentals.

FOTO: ACN I La vacuna de la

farmacèutica pfeizer
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Els alcaldes del Sobirà
asSblè·ixen el compromís
del Govern de mantenir
obert l'heliport de Tírvia
....,

Demanen convertir-lo en base del
SEM i poder operar les 24 hores
Barcelona
MARTA LLUVICH (ACN)
El president del consell del Pallars
Sobirà, Carles lsus, i els quinze
alcaldes de la comarca van aconseguir ahir el compromís del Govern de mantenir obert l'heliport
de Tírvia i convertir-lo en base del
SEM així com que pugui operar
les 24 hores del dia.
L'anunci del trasllat de la base
permanent del Grup d'Actuacions
Especials (GRAE) de l'heliport de
Tírvia a l'aeroport d'Andorra - La
Seu va ser la gota que va fer vessar el got i els alcaldes van decidir
plantar-se ahir al Palau de la Generalitat per mostrar el " menysteniment" del Govern amb la comarca. Els alcaldes, tot i no tenir
hora, van ser rebuts pel vicepresident del Govern amb funcions
de president, Pere Aragonès, i el
conseller de Territori, Da mià Calvet. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles
lsus, va dir que l'agenda electoral
marcarà el ritme dels acords pre-

FOTO: ACN f Imatge d'arxiu de l'heliport de Tírvia, al Pallars Sobirà
sos, però va explicar que Aragonès i Ca]yet es van comprometre
a fer més inversions a l'heliport de
Tírvia i comprar els aparells necessaris per convertir-lo en una base
del SEM. Segons lsus, l' important
de la reunió amb el Govern va ser
el compromís de no tancar l'heliport de Tírvia. Cal recordar que la

defensa per la continuïtat de l' heliport ja ve des de l'any passat.
Precisament, al mes de setembre de l'any 2020, Carles lsus afirmava que "no estan disposats a
perdre cap servei" i, per aquest
motiu, ja va demanar una reunió
amb el conse ller d'Interior, Miquel Sàmper. Ja al seu moment,

Els Comuns demanen a
la Diputació mesures per
eradicar el masclisme

i retòrics, i proposa una sèrie de
mesures i accions tangibles per
fer efectives, entre d'alt res, algunes de les coses que van inspirar
aquella decla ració institucional.
Per la seva banda, el PSC presentarà una moció per l'impu ls
dels projectes Next Generation.
Al ple, proposaran que la Diputació impulsi la creació de la taula
per a l'impuls dèls projectes Next
Generation a les Terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran i que aquesta taula estigui integrada pels
agents econòmics, socials, cívics i
polítics dels territori.
En aquest sentit, defensen que
l'objectiu d'aquesta tau la sigui
promoure -amb ca ràcter d'urgència - la redacció de projectes que
tinguin com a objectiu avançar
amb la reducció d'emissions, la
digitalització del territori i de les
seves empreses, i en fer possible
el compliment dels objectius per
al desenvolupament sostenible.

El grup d'En Comú Podem (ECP)
a la Diputació portarà una moció
al primer Ple de 2021, que se celebra aquest dijous, en què demana a la Diputació que adopti
mesures concretes i emprengui
accions dotades de pressupost
per avançar en l'eradicació de la
violència masclista.
La formació, que ja tenia previst una iniciativa d'aquestes característiques per al Ple del passat mes de novembre coincidint
amb el Dia Internacional contra la
violència de gènere, que se cele. bra el dia 25, no va presentar-la
aleshores perquè la corporació va
consensuar un manifest que es va

Presentaran
una moció al
ple de dijous

-

El PSC defensa
els projectes
Next Generation ·

llegi.r durant el plenari. ECP assegura que vol anar més enl là de
manifestos purament 'declaratius

I COMARQUES 13
S'inicien els
projectes del
'Matchfunding'
Arrela'f Alt
Pirineu i Aran

L'alcalde·de la
Seu nega que
la base sigui un
"greuge" cap al
Pallars Sobirà
L'alcalde de la Seu d'Urgell,
Jordi Fàbrega, nega que la
nova base dels GRAE a l'aerop-ort d'Andorra-la Seu d'Urgell sigui un "greuge" cap al
Pallars Sobirà i assegura que
és una "excel-lent notícia per
tot el Pi rineu". En una carta
(vegeu pàgina 9), Fàbrega es
mostra "sorprès" pel "rebuig
que, des del Pallars Sobirà,
s'ha generat a la nova base
dels GRAE dels Bombers que
s'ubicarà a l'aeroport d'Andorra-La Seu,". En aquest sentit,
l'alcalde defensa que "amb
aquest acord s'amplia a l'A lt
Pirineu la resposta operativa
ubicant a la base GRAE un helicòpter de darrera generació
amb metge entre les bases de
Seu i Tírvia" i explica que, "a
efectes pràctics, a partir de la
primavera tindrem de forma
estructural un helicòpter de
darrera generació amb GRAE
i amb metge a l'Alt Pirineu i la
base bascularà, sempre per
motius de cobertura operativa, entre la Seu i Tírvia".
lsús assegurava que estaven "preocupats" per la possibilitat del
trasllat de l'helicòpter i defensava
que l'helicòpter ja s'ha consolidat
com un equipament "essencial"
per aI territori.
D'altra banda, també van demanar canvis en el confinament
(vegeu pàgina 3).

Aquesta setmana s'han iniciat
els sis projectes seleccionats a
la primera edició del Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i Aran.
Es t racta d'una convocatòria de
finançament col·lectiu mixta
en la qual les administracions
públiques complementen les
aportacions que fa la ciutadania a través del micromecenatge, aporta nt un euro per a cada
euro recaptat, multiplicant així
els fons recollits.
En aquesta primera edició
es compta amb un f ons públic
de 24.000 eu ros, per activar un
màxim de 6 projectes, un per
cada una de les comarq ues de
la zona (l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà i la Val
d'Aran).

Continuen sense
anar a classe els
alumnes d'infantil
de la Vall de Boí
Els alumnes d'infantil de l'es.cola de la Vall de Boí tampoc
no han anat avui a l'escola, tal
com porten fent des de dilluns
passat que es van reprend re les
e! asses després de Nadal pel retorn d'un professor que genera
discrepà ncies. Des d'Educació
treba llen per resoldre-ho.

La línia Lleida-la Pobla de
FGC assoleix una puntualitat
del99,47% durant l'any 2020
Els principals indicadors de qualitat del servei de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya
(FGC) han assolit durant l'any
2020, tot i l'excepcionalitat del
context generat per la . pandèmia, uns valors molt elevats i
han superat en molts casos les
fit es aconseguides els darrers
anys. A la línia Lleida-l a Pobla,
s'ha assolit una puntualitat del
99,47%, superant el 99,00% de
l'any 2019. D'aquesta manera, la
puntualitat d'FGC contin ua mantenint-se per sobre del99'4%.
D'alt ra banda, l' Índex de Contro l de Qualitat (ICQ) que mesura objectivament el servei realitzat i quantifica la desviació a

Augmenta
també l'índex
de Control de
Qualitat
•
partir de les incidències i _vi atafectats respecte el servei
teòric, també ha augmentat respecte l'any 2019. Concretament,
a la línia Lleida-La Pobla s'ha assolit un índex rècord de 99,18%,
superant, d'aquesta manera, el
de l'any 2019.
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