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El-pavelló Onze de Setembre, nou 
centre logístic de la vacunació 

... 

contra el coronavirus a Lleida 
La Paeria prorroga la cessió de I equipament esportiu a Salut 
fins al setembre i també s'utilitzarà durant la vacunació massiva 

Després d'utjlitzar-se 
com un espai per acollir 
cribratges escolars i de 
desestimar-se el seu ús com 
a hospital, el pavelló Onze 
de Setembre va començar a 
funcionar ahir com a centre 
logístic de Ja campanya 
de vacunació contra el 
Covid-19. 

Lleida 
A. SANCHEZ 

La gerent de la Regió Sanitària de 
Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, Divina 
Farreny, va explicar que des de la 
setmana passada, l'equipament 
esportiu s'ha començat a utilitzar 
com a espa1 de treball de l'equip 
que coordina la vacunació a les 
terres de Lleida i que fins ara ocu
pava un espai més reduït al CAP 
Onze de Setembre. Els treballa
dors de les residències i el perso
nal sanitari que en el seu dia no 
van·poder rebre el vaccí al seu 
centre de treball, van ser els pri
mers a rebre la vacuna a aquest 
nou espai. Segons va avançar Fa
rreny, durant els propers mesos 
l'Onze de Setembre s'utilitzarà 
per a vacunar altres col·lectius 
de risc i la previsió és que, final
ment, també sigui un dels llocs on 
es faci la vacunació massiva de la 
població. En qualsevol cas, des de 
Salut no descarten utilitzar altres 
espais públics com els centres cí
vics de la ciutat, tal com ja es va 
fer a la campanya de la grip. 

Farreny també va agrair la dis
posició de la Paeria, que ha deci
dit prorrogar la cessió de l'equi
pament a Salut fins al pròxim 
mes de setembre per facilitar la 
campanya de vacunació i conti
mlar amb els cribratges als grups 
escolars. Cal recordar que des del 
mes d'abril, aquest equipament 
municipal s'ha dedicat exclusiva
ment a usos sanitaris per fer front 
a la pandèmia. Al mes d'abril, s'hi 
van ubicar 45 llits per acollir pa
cients si el nombre d'ingressats 

FOTO: Tony Alcantara I Treballadors de residències i personal sanitari fent cua per vacunar-se al pavelló 

'salut administra prop de 13.000 8osis I 
del vaccí a la plana i el Pirineu i Aran 
El departament de Salut ha ad
ministrat, fins ara, unes 11.000 
dosis de la vacuna de Pfizer con
tra el coronavirus a la Regió Sani
tària de Lleida al col·lectiu inclòs 
en la primera fase de vacunació 
com és el cas d'usuaris i treba
lladors de residències i personal 
sanitari. En el cas de l'Alt Pirineu 
i Aran han estat unes 1.800. La 
majoria corresponen a la prime
ra dosi de la vacuna, tot i que en 
altres ja és de la segona, sobre
tot en el cas de residències. 

No obstant això, Farreny va 
- remarcar que el retard en el lliu

rament de les vacunes per part 
de Pfizer provoca que s'estiguin 
rebent menys dosis de les pre
vistes. Això ha obligat a Salut a 
"ajustar el que estava planificat 
al proveïment d'aquestes vacu-
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nes". En aquest sentit, va indicar 
que, en alguns casos, la segona 
dosi no es podrà administrar al 
cap de 21 dies de la primera tal 
com s'havia planificat en un pri
mer moment, sinó que s'haurà 

---·--------· 

de posar al cap de 28 dies. Fa
rreny també va explicar que les 
fitxes tècniques de la vacuna in
diquen que entre la primera i la 
segona dosi poden transcórrer 
fins a 42 dies. 

superava la capacitat dels hospi
tals lleidatans. A l'agost, amb l'ob
jectiu d'alleugerir la pressió dels 
centres sanitaris en cas de neces
sitat, aquests llits es van ampliar 
fins a 70 com a part del Pavelló 
Salut Lleida, que està encara ins
tal·lat i que, de moment, no ha 
fet falta utilitzar. I al novembre, 
van tenir lloc cribratges intênsius 
a la població per a la detecció del 
Covid-19. 

En una visita al pavelló per 
donar a conèixer els seus nous 
usos, Farreny va dir que és "im
prescindible" que totes les ad
ministracions sumin esforços per 
controlar la pandèmia i assolir 
la immunitat de grup, una fita 
per a la qual, va assegurar, "cal
drà haver vacunat al 70% de la 
població". La gerent també va 
reconèixer que la logística de la 
vacunació és "molt complicada" i 
que "queden mesos de molta fei
na". Farreny també va dir que se
ran necessaris molts altres punts 
de vacunació per garantir el bon 
funcionament de la campanya. 
L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, 
va destacar la polivalència que te
nen els espais públics i va afirmar 
que "si cal utilitzar espais com 
pot ser un museu, un altre pave
lló o el que sigui en aquest com
bat per superar la situació de crisi 
sanitària, els utilitzarem". El paer 
també va defensar l'ús de l'On
ze de Setembre aquests últims 
mesos com un "espai de reserva 
perquè sempre hem estat fregant 
la necessitat de recórrer a altres 
recursos". El delegat del Govern a 
Lleida, Ramon Farré, va demanar 
"comprensió" als clubs esportius 
afectats per la pròrroga de la ces
sió del pavelló a Salut (més infor
mació pàg 27). 

A Lleida, Salut ha habilitat dos 
punts de coordinació i logística . 
de la campanya, a l'Onze de Se
tembre i al CAP de Balaguer. En el 
cas del Pirineu, hi ha un centre de 
coordinació a Tremp. 
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Impulsen un projecte per 
gàraritir la conservació dels 
principals secans de Lleida 
Tindrà una durada de dos anys i compta amb el 
suport del Departament de Territori i Sostenibilitat 
Lleida 
REDACCIÓ 

Les zones estepàries i els secans 
de Lleida són un dels ecosistemes 
més singu lars de Catalunya, l'úl
tim refugi al país d'espècies com 
la trenca o l'alosa becuda. Preci
sament per això, protegir aquest 
entorn natural i combatre les se
ves amenaces és l'objectiu d'un 
nou projecte de I'ONG Trenca, 
que durant dos anys impulsarà la 
seva conservació gràcies a eines 
com la custòdia del territori, el 
foment de pràctiques agràries i 
ramaderes sostenibles o el volun
tariat. 

El projecte se centrarà en dos 
dels espais protegits més valuo
sos de la Plana de Lleida, la finca 
agrària de Torreribera i la Timo
neda d'Alfés, tots dos pertanyents 
a la Xarxa Natura 2000. El primer 
és l'última àrea de cria a la pe-

. nínsula ibèrica de la trenca, un 
petit ocell migrador considerat 
el més escàs de la fauna ibèrica. 
El segon, on se situava l'antic ae
ròdrom d'Alfés, és un ecosistema 

Una nova 
esllavissada e 
roques i pedres a 
Castell de Mur 
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singular en terres de Ponent, per 
la flora que alberga - és l'última 
timoneda de Catalunya - i per ser 
l'únic refugi a Catalunya de l'alosa 
becuda. 

Amb el projecte, que compta 
amb el suport del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i laXar
xa per a la Conservació de la Na
tura (XCN), Trenca busca frenar 
aquest declivi, consolidant els 
acords de custòdia del territori 

per a l'impuls de bones pràcti
ques a Torreribera i la Timoneda 
d'Alfés. 

En coHaboració amb els propi
etaris i usuaris del territori, es de
senvoluparan mesures de foment 
de la biodiversitat i de millora de 
l'hàbitat, com la col·locació de cai
xes niu i la recuperació de tolles, i 
es posarà en marxa un estudi ci
entífic a llarg termini sobre els in
sectes de tots dos espais. 

L'escalfament 
global avança 
la muda del 
plomatge de 
la perdiu roja 

Investigadors de la UdL i l'Ins
titut d'investigació d'estudis 
cinegètics han desenvolupat 
un mètode per avaluar l'im
pacte de l'escalfament global 
sobre els ecosistemes a partir 
de l'anàlisi del final del perí
ode de muda del plomatge 
dels ocells -una de les fases 
crítiques del seu cicle biolò
gic-, tot prenent com a model 
la perdiu roja. L'estudi reve
la que la muda del plomatge 
s'avança amb l'escalfament 
global, probablement perquè 
anticipa el canvi estacional, 
un dels motors del cicle biolò
gic de les espècies. 

Aprovades les 
ordenances 
fiscals de 
I' Ajuntament 
d'Almacelles 
El ple de l'Ajuntament d'Alma
celles va aprovar les ordenances 
fiscals amb els vots de JxCat i el 
vot en contra dels regidors d' ERC, 
Comuns i Amunt Almacelles. Unes 
ordenances que, segons defensa 
l'ajuntament, suposen unes me
sures socials pensades per ajudar 
a mes de 300 famílies del poble. 
Amb aquestes ordenances fiscals, 
l'ajuntament "segueix estan al cos
tat dels vi latans més necessitats, 
essent sensible als efectes de la 
crisi originada per la pandèmia 
que s'està vivint". Pel que fa a les 
terrasses dels bars, atenent a les 
afectacions i limitacions que es 
puguin donar, es bonifica la taxa 
en la seva totalitat. 

La Boscana, de 
Bellvís, el cinquè 
millor restaurant 
de tot Esp~nya 
El restaurant La Boscana, de 
Bellvís (Pla d'Urgell), que re
genta el xef Joel Castanyé, 
consta per tercer any consecu
tiu en el rànquing del Top 100 
restaurants d'Espanya que ca
da any elabora la plataforma 
de reserves El Tenedor i aquest 
2020 a la cinquena posició. En
guany ha estat La Boscana el 
que ha encapçalat el llistat del 
TOP100 a Catalunya. 

Un nou despreniment de roques 
i grans pedres es va registrar ahir 
a Roca Regina, al terme munici
pal de Castell de Mur. En aquest 
sentit, segons van explicar els 
efectius del cos d'Agents Rurals, 
l'esllavissada va afectar tres ca
mins, on pot caure material, i 
també als primers metres d'una 
via d'escalada. D'altra banda, els 
efectius van explicar que al ma
teix indret van documentar una 
nova localitat de liquen Diplosc
hístes ocellatus, catalogat com a 
flora amenaçada de Catalunya. 
Tota la informació recollida va ser 
reportada a l'Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 
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Cal indicar que no és la prime-

FOTO: Agents Rurals/ Imatge de l'estat en què va quedar la zona 

ra esllavissada de roques i pedres 
que pateix Castells de Mur. Al ju
liol de 2020 la carretera LV-9124 
entre Tremp i Sant Esteve de la 
Sarga es va tallar a l'altura del 
punt quilomètric S, al municipi 
de Castell de Mur, per un despre-

niment. A més, a l'abril del 2018 
un matrimoni va perdre la vida 
en quedar sepultat per les roques 
quan es va produir un despre
niment i aquest es va endur per 
davant el cotxe en què circulaven 
per la carretera LV-9124. 

Llum verda a la millora del 
poliesportiu de Benavent 
l'Ajuntament de Benavent de 
Segrià va aprovar la modificació 
del pressupost aprovat del 2021 
per incloure més despesa, un 
total de 425.000 euros que es 

destinaran a la construcció dels 
vestidors del Poliesportiu muni
cipal. l'actuació consistirà en la 
construcció de l'edifici annex al 
poliesportiu. 

J 
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