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L'admjnistració de la segona dosi de la vacuna a gairebé tots els usuaris de les residències de Lleida esta.rà a punt 
aquesta setmana i Salut començarà a immunitzar grans dependents i majors de 80 anys que viuen en domicilis. 
A més, ja s'inocula la d'AstraZeneca a col·Iectius essencials cmn farmacèutics, podòlegs, policies i bombers . 
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SANITAT 

A punt la segona dosi a gairebé tots 
els .. usuaris de les residències de Lleida 
Vacunació a majors de 80 anys a partir de dilluns, i podria incloure els cuidadors 
M.MARQU~S 
I LLEIDA I La pràctica totalitat 
dels 4.940 usuaris de les resi
dències de Lleida estaran va
cunats contra la Covid-19 amb 
la segona dosi de la de Pfizer 
aquesta setmana, segons va 
afirmar ahir la delegada de 
Salut, Divina Farreny, que va 
afegir que "sempre quedaran 
persones que han d'ingressar, 
però les repescarem". A més, 
l'adjunt a la gerència de la regió 
sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, 
Miquel Abrantes, va confirmar 
que tots els usuaris de geriàtrics 
de les comarques del Pirineu 
ja estan vacunats, com també 
tot el personal sanitari. Pel que Una farmacèutica que va ser vacunada a l'Onze de Setembre. 
respecta als tretze contagis en
tre usuaris ja vacunats d'Alpicat 
i Torre-serona, la majoria són 
asimptomàtics. 

VACUNA CONTROVERTIDA 

Sanitat no descarta ampliar 
la franja d'edat amb la 
d'Oxford i l'OMS la 
recomana a gent gran 

"El 70% dels empleats de les 
residències ja tenen la primera 
dosi i hi ha percentatges molt 
elevats entre sanitaris amb la 
primera i anem avançant amb 
la segona", va explicar Farreny, 
que ahir va visitar el pavelló 
Onze de Setembre de Lleida, 
un dels sis centres de vacunació 
de la província que administren 
la vacuna d'AstraZeneca/Ox
ford a membres de col·lectius 
essencials d'entre 18 i 55 anys. 
"Aquesta setmana hem rebut 
1.940 dosis a Lleida i 500 al Pi
rineu i hem citat per SMS farma

Vacunació al poliesportiu El Casal de Tremp 

Ajornen vacunar 
els ja curats de 
menys de SS anys 
• La Comissió de Sa
lut Pública ha recoma
nat ajornar la vacunació 
del personal sanitari i 
de col-lectius essencials 
de fins a 55 anys i sense 
risc que ja han passat la 
Covid fins als sis mesos 
de ser diagnosticats, ai
xí com ajornar la segona 
dosi. Cabezas va dir que 
comparteix la recomana
ció perquè el nombre de 
dosis és "limitat". 

cèutics, auxiliars de farmàcies, Alguns dels agents de la Guàrdia Urbana que van ser vacunats ahir a Lleida ciutat. 

Així mateix, no es po
sarà la vacuna d'Oxford 
a persones que tinguin 
malalties com la immuno
depressió greu -inclo 
ent-hi el càncer en trac
tament quimioteràpic-, 
malaltia cardiovascular 
no controlada, hepàtica, 
renal o neurològica. 

fisioterapeutes, logopedes, po-
dòlegs, nutricionistes, policies, · I EN PRIMERA PERSONA 
bombers i membres de protec- ~- ==========:::========================~ 
ció civil", va assenyalar. Va dir 
que a partir de la setmana que 
ve podran demanar cita prèvia 
per vacunar-se. Als dentistes 
se'ls citarà més endavant. Ahir 
a la tarda van assistir-hi agents 
de la Guàrdia Urbana de Lleida, 
la primera Policia Local a ser 
vacunada, segons va destacar 
l'alcalde, Miquel Pueyo. 

Dilluns es va administrar a 
138 persones d'aquests col-lec
tius essencials i ahir estava pre
vist administrar 250 dosis, però 
al matí gairebé no va anar-hi 
ningú i Salut ho va atribuir al 
fet que la citació ha estat preci
pitada. Farreny va insistir que 

............................................................. 

I Clara Ros 
: FARMACWTICA 

~--···· ·· ··············································-························· .. ,¡ 

«Tenia ganes de 
vacunar-me» 
• "Vaig rebre l'SM$ per ve
nir a vacunar-me al pavelló 
dilluns. Em dona tranquil·li
tat i si em tocava ara, doncs 
ara. Tenia moltes ganes de 
vacunar-me perquè és millor 
posar-te-la que passar laCo
vid. Sí que és veritat que la 
d'Oxford és menys efectiva, 
però és millor que res i tot 
sigui per a la salut pública i 
fer front a la infecció." 

"la vacuna d'Oxford té una efi
càcia del 60% i és segura" i va 
recordar que la de la grip és del 
40%. Així mateix, entre ahir i 
avui s'administraran tres-cen
tes dosis a les comissaries dels 
Mossos d'Esquadra de Lleida i 
de la Seu. A més, el secretari 
de Salut Pública, Josep Maria 
Argimon, va afirmar que els 
presos també seran vacunats. 
Als funcionaris de presons ja 
se'ls està vacunant. 

D'altra banda, la subdirectora 
general de Promoció de la Salut, 
Carmen Cabezas, va confirmar 
que la setmana que ve comen
çarà la vacunació de grans de
pendents i a majors de vuitanta 
anys que viuen als seus domici-

lis amb la de Pfizer i Moderna, 
les més indicades per a aquest 
col-lectiu. A més, Farreny va dir 
que estan estudiant la logística 
i que miren de vacunar també 
els seus cuidadors. 

El límit d'edat 
Així mateix, Argimon va 

reiterar la seua postura a favor 
d'ampliar la vacunació amb la 
d'AstraZeneca fins als 65 anys 
i, precisament, l'OMS la va re
comanar ahir per a la gent gran, 
però la majoria de països de la 
UE han decidit limitar-la als 55 
anys. Tot i així, el ministeri de 
Sanitat no descarta ampliar la 
franja d'edat si els assajos de la 
farmacèutica avalen l'eficàcia. 
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El Pirineu té agenda .Pròpia 
Candidats pirinencs defensen el seu programa a les comarques de muntanya 

El Pirine,.u té veu pròpia en aquestes eleccions. SEGRE 
reuneix l1opinió dels primers candidats del Pirineu a 
les llistes dels vuit principals partits i debaten sobre 
les prioritats i les preocupacions de les comarques de 
muntanya en plena crisi de la pandèmia. Accés a fibra 
òptica i repoblació són dos temes clau. 

C. SANS I H. C. 

Les comarques del Pirineu i 
Aran tenen una realitat prò
pia i diferenciada de la resta 

que mereix un programa electo
ral a part o, si més no, un debat 
propi. Les eleccions de diumen
ge arriben en un moment en el 
qualla crisi de la pandèmia del 
corona virus ha situat en prime
ra línia, també, el debat sobre la 
repoblació de les zones rurals i 
el desplegament d'internet d'al
ta capacitat per possibilitar el 
teletreball. 

Vuit candidats de les princi
pals llistes al Parlament per Llei
da (els primers del Pirineu en 
cada candidatura electoral, ex
cepte en el cas del PP, el primer 
representant pirinenc del qual, 
Joaquín Alexandre, va rebutjar 
participar-hi) exposen les seues 
prioritats en aquest reportatge 
i coincideixen, la majoria, en 
aspectes com el tracte diferen
ciat que mereix el Pirineu per 
incentivar l'arrelament dels seus 
veïns, per exemple, en forma de 
beneficis fiscals. També veuen 
corn una oportunitat la tendèn
cia a la repoblació registrada en 
alguns municipis en els últims 
mesos. 

.Quines són les prioritats 
del Pirineu des del seu 
punt de vista de cara a la 
pròxima legislatura? 

fraestructures, viàries i digitals, 
un canvi de model que diversi
fiqui l'economia més enllà del 
turisme potenciant la indústria 
agroalimentària, entre d'altres. 
Desplegarem l'agenda rural corn 
a instrument amb recursos per 
tal d'aturar la despoblació, ga
rantir el relleu generacional i 
l'arrelament dels joves. 

Javier Rivas: Continuar insis
tint que existim i que no sorn 
l'os Yogi al parc Yellowstone. 
Sorn ciutadans de ple dret que 
necessitem, per poder seguir vi
vint a la nostra terra, els serveis 
propis del segle XXI en el món 
occidental. 

òscar Ordeig: La prioritat del 
Pirineu ha de passar per recu
perar inversions perdudes, po
tenciar els serveis públics bà
sics (sanitat de proximitat i de 
qualitat i bona educació) i recu
perar delegacions de la Gene
ralitat. Després de deu anys de 
retallades que han accelerat el 
despoblament i l'empobriment, 
cal generar de manera urgent 
noves oportunitats a través del 
desenvolupament econòmic del 
Pirineu. 

Bernat Lavaquiol: El 25 per 
cent del PIB del Pirineu depèn 
del turisme (a Catalunya, 1'11 
per cent); en canvi, tenim una 
renda de 8.300 euros/any (a 
Catalunya, 14.534 euros/any). 
Apostar-ho tot al turisme i al 
totxo no ens serveix. S'ha de 
diversificar l'economia. Prio-

Jordi Fàbrega: Generar les ritats clares: transport públic 
oportunitats per al manteni- decent, hospitals de gestió pú
rnent, retorn i l'atracció de po- blica a través de l'ICS, residèn
blació i talent. Afrontar la crisi cies públiques per a la gent de la 
del corona virus, millorar les tercera edat, industrialització, 
comunicacions i telecomunica- centrals hidroelèctriques a mans 
cions, buscar l'exceHència de públiques, fibra òptica en tots 
serveis públics corn l'educació i els nuclis habitats, polítiques 
la salut, desplegar la Generalitat reals d'habitatge, universitat i 
i la llei d'Aran i mantenir i crear centre d'investigació. 
ocupació. Ana Cava: S'ha de buscar 

Maria José Erta: Cal fer un l'equilibri territorial per evitar 
reset profund. Necessitem un la despoblació de les zones de 
nouencaixdelesnostrescomar- muntanya. I això passa perquè 
ques amb la resta del país. S'han tots els municipis disposin de 
d'assegurar les infraestructures serveis bàsics i unes infraes
en xarxes viàries principals i tructures i mitjans de transport 
accessos a nuclis, així com la públic que els connectin amb 
fibra òptica. S'J:lan de generar les capitals de comarca i Lleida 
oportunitats. Es necessari un- ciutat. 
tractament fiscal diferenciador i Paco Garcia: D'una banda, és 
tenir els serveis bàsics garantits. importantíssim el combat con
La singularitat és el nostre valor tra la despoblació. Per a això, 
competitiu. cal assegurar una bona connec-

Antoni Flores: Completar el tivitat física i telemàtica, així 
desplegament del Govern en com una correcta prestació dels 
clau vegueria. Unes bones in- serveis bàsics de salut, ense-

La línia de la Pobla és la porta 
d'entrada al Pirineu en 
ferrocarril. 

Càrrec actual: Alcalde. 
Professió: Metge pediatre 

A favor o en contra? 

Reintroduir l'os: Sí, amb 
recursos i consens 
L'autovia Lleida-Aran: Sí, de 
Lleida a Sopeira 
Projecte olímpic Pirineu 
Barcelona: Sí 
Regular el turisme en espais 
naturals: Sí 

PDECAT I VILALLER 

Càrrec actual: Alca ldessa. Pta 
consell. Professió: Empresària 

A favor o en contra? 

Reintroduir l'os: No. Primer 
revisar la llei 
L'autovia Lleida-Aran: Sí. 
Vies ràpides, també 
Projecte olímpic Pirineu 
Barcelona: Si 
Regu lar el turisme en espais 
naturals: Sí 

Ardiaca 
ERC /TREMP 

Càrrec actual: 1 r tinent alcalde. 
Professió: Eng. Tècn. I nd. 

A favor o en contra? 

Reintroduir l'os: Sí, amb 
concertació prèvia 
L'autovia Lleida-Aran: Sí, 
adaptada al Pirineu 
Projecte olímpic Pirineu 
Barcelona: Sí 
Regular el turisme en espais 
naturals: Sí 

Jd 
CIUTADANS I VIELHA 

Càrrec actual: Diputat al 
Parlament. Professió: Informàtic. 

A favor o en contra? 

Reintroduir l'os: Ja ho està, 
i mal gestionat 
L'autovia Lleida-Aran: Sí 
Projecte olímpic Pirineu 
Barcelona: Sí, però millor 
Lleida-Pirineus 
Regular el turisme en espais 
naturals: Sí 
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Independentistes i ECP, a favor d'una vegueria per al Pirineu 

g 
PSC/ LA SEU D'URGELL 

Càrrec actual: diputat al 
Parlament i regidor. 

A favor o en contra? 
Reintroduir Fos: Així, no 
L'autovia Lleida-Aran: Sí 
Projecte olímpic Pirineu 
Barcelona: Sí 

... 

Regular el turisme en espais 
naturals: Sí 

FGC 

• La divisió territorial de Ca
talunya en vegueries no ha ge
nerat mai consens, tampoc ara. 
Els partits sobiranistes avalen 
la creació de la vegueria del 
Pirineu, excepte el PDeCAT, 
que defensa una organització 
"amb transversalitat territori-
al", en paraules de Maria José 
Erta. En canvi, els anomenats 
partits constitucionalistes no 
ho veuen necessari o fins i tot \ ?o consideren contraprodu

Lnt. Jordi Fàbrega, de Junts, 

nyament i serveis socials. I cal 
industrialitzar amb criteris de 
sostenibilitat i economia verda, 
fugint del monocultiu turístic. 
També farem possible l'eman
cipació dels joves, augmentapt 
els parcs d'habitatge i el lloguer 
social. 

Creu que el Pirineu ha de 
rebre una discriminació 
positiva en les mesures de 
recuperació post-Covid? 
Com han de ser 
aquestes mesures? 

Fàbrega: Sí. Creiem que les 
principals mesures haurien 
de ser en fiscalitat: per evitar 
la desaparició de petits nuclis, 
bonificar la quota d'autònoms i 
la de la seguretat social dels seus 
treballadors i bonificacions per 
afavorir la rehabilitació d'edifi
cis. S'han de buscar exempcions 
fiscals i ajuts comerços i empre
ses. Catalunya compta amb poc 
marge en fiscalitat però s'ha de 
buscar. 

Erta: El Pirineu ha patit un 
greuge comparatiu amb una 
falta total de transversalitat 
territorial. Per tant, cal donar 
solucions amb mesures d'acom
panyament específiques, amb 
una fiscalitat simètrica, alleu
gerint les tramitacions d'expe
dients i generant oportunitats 

AnaCi\n 
PP /TREMP 

afirma que la vegueria del Pi
rineu "és imprescindible. Com 
també ho és fer efectiva la llei 
de Muntanya com a medi de 
desenvolupament del Pirineu". 
Antoni Flores, d'ERC, no no
més ho veu necessari sinó 
"urgent, i així ho està mani
festant el món local amb un 
manifest presentat pels grups 
d'ERC". Per la seua banda, 
la CUP creu que la vegueria 
pròpia és "indispensable. Ge
nerarà feina qualifi'Cada i esta-

'Qer arrelar la gent al territori. 
Es necessari un pla de xoc im
portant amb plans estratègics 
específics. 

Flores: Els fons europeus han 
d'arribar també a les nostres 
valls. Les mesures de recupe
ració post-Covid han d'anar a 
aquells que més ban patit i a 
l'Alt Pirineu i Aran la crisi eco
nòmica també és greu, en bona 
part com a conseqüència del 
monocultiu turístic. Aquestes 
mesures han d'ajudar en aquest 
canvi de model econòmic i re
forçar el teixit social de les nos
tres valls. 

Rivas: Des de Ciutadans hem 
portat aquesta legislatura al 
Parlament més de cent propos
tes concretes per millorar la vi
da dels ciutadans del món rural. 
Però el govern no compleix ni 
el que aprova el Parlament. Dis
criminació positiva? Em con
formaria amb el fet que no ens 
discriminessin negativament 
com succeeix ara. 

Ordeig: Aquesta discrimi
nació positiva hauria d'haver 
existit sempre. Les mesures 
haurien de passar per assegurar 
inversions públiques anuals en 
tots els pobles del Pirineu per a 
infraestructures bàsiques. Cal 
promoure mesures fiscals i fi
nanceres de suport a les zones 
de muntanya. 

Lavaquiol: No es tracta d 'ai-

PacoGa 1 
EN COMO PODEM I EL PONT DE S. 

Càrrec actual: regidor. Professió: 
eng. tèc. forestal. i eng. agrònom 

Càrrec actual: pta. comarcal del 
partit. Professió: funcionària. 

Càrrec: edil i conseller comarcal. 
Professió: Graduat en Dret. 

A favor o en contra? 

Reintroduir l'os: 'S'I", amb 
ajuts i suport 
L'autovia Lleida-Aran: No 

Projecte olímpic Pirineu 
Barcelona: No 
Regular el turisme en espais 
naturals: Sí 

A favor o en contra,? 
Reintroduir l'os: No. 

L'autovia Lleida-Aran: Sí 

Projecte olímpic Pirineu 
Barcelona: Sí 
Regular el turisme en espais 
naturals: No 

A favor o en contra? 
Reintroduir l'os: Sí 

L'autovia Lleida-Aran: Sí 

Projecte olímpic Pirineu 
Barcelona: Sí 

Regular el turisme en espais 
naturals: Sí 

ble i les polítiques del Pirineu 
estaran pensades des del Pi
rineu. Si no s'ha fet fins ara és 
per la inacció de Junts, ERC i 
PSC". En Comú Podem s'afe
geix també a la defensa de la 
vegueria i Paco Garcia la veu 
"molt" necessària. "La gestió 
de la crisi [de la pandèmia] des 
de la proximitat hauria pogut 
aportar solucions millors", va 
dir, i va defensar les delegaci
ons territorials. 

En canvi, Javier Rivas, de 

xò. Simplement, s'han d'aplicar 
mesures pensades per a cada 
territori. Per exemple, el Sobirà 
té 6.930 habitants i manca de 
serveis als pobles. El confina
ment que han fet ERC i Junts 
no té sentit. 

Cava: S'ha de reactivar el 
sector turístic a través d'ajuts 
directes i exempció d'impostos 
als establiments que no han tin
gut ingressos, així com una am
pliació d'horaris i confinament 
autonòmic en lloc de comarcal 

Garcia: Sens dubte . Tam
bé s'hauria d'haver fet amb el 
confinament. La recuperació 
requerirà mesures específiques. 

Com veu la tendència 
a la repoblació de zones 
rurals arran de la 
pandèmia? 

Fàbrega: La pandèmia ho ha 
canviat tot i ha posat en relleu 
viure en entorns rurals. Aquesta 
tendència és una oportunitat 
i cal acompanyar-la amb polí
tiques públiques: connectivi
tat, transport públic, educació, 
serveis sanitaris i sociosanita
ris, habitatge rural i suport a 
l'emprenedoria. 

Erta: La pandèmia serà una 
oportunitat per a la repoblació 
i caldrà oferir h..ibitatge i ser
veis bàsics perquè els pobles han 
d'omplir-se de vida. Guanyar 
població implica adaptar nous 
serveis, la qual cosa tindrà un 
retorn immediat per a l'econo
mia dels municipis. 

Flores: Positivament. La pan
dèmia ha evidenciat que al Pi
rineu hi ha alternatives. Malgrat 
tot, necessitem bones connexi
ons, tant de xarxa digital com 
viària, per atreure nous projec
tes i perquè els joves tinguin 
més incentius per desenvolu
par el seu projecte vital a l'Alt 
Pirineu i Aran. 

Rivas: Apareixerà una nova 
figura laboral, "els nòmades 
digitals", i el Pirineu podria 
ser-ne el receptor. Pot ser una 
oportunitat. La vam plantejar 
al Govern els primers dies de 
Covid, però com de costum no 
estan fent res i perdrem l'opor
tunitat de convertir una situació 
conjuntural en estructural. 

Ordeig: Com una oportunitat. 
Ja s'està veient, però té limitaci
ons per manca de serveis bàsics 
com la fibra òptica. La Gene
ralitat s'ha de posar en marxa. 

Ciutadans, defensa que els sis 
nivells de govern actuals són 
suficients i la vegueria seria 
"una altra costosa administra
ció". Òscar Ordeig, del PSC, 
diu per la seua banda que el 
"més prioritari és recuperar 
serveis i inversions perdudes 
i les delegacions del Pirineu 
eliminades". Ana Cava, del PP, 
va defensar que no és neces
sària: "El que és necessari és 
gestionar, no que hi hagi més 
ens públics." 

Lavaquioi:És positiu. L'èxode 
rural és devastador i té respon
sables. Els joves exigim ocupa
ció estable i ben remunerada i 
generar riquesa. 

Cava: Si no es faciliten els mit
jans per viure en condicions, la 
gent difícilment es desplaçarà. 
Hi estem a favor, però amb ser
veis bàsics. 

Garcia: Es tracta d'una gran 
oportunitat. No obstant, per
què aquesta tendència es con
solidi, cal garantir que es pugui 
treballar telemàtica ment sense 
problemes. 
- •- •• "''''' ·•· ~h '" -<•·- "'-' 'W ·•·--~------._.-----· 

Quines són les infraestructures 
prioritàries per al Pirineu? 

Fàbrega: Al marge de la fi
bra òptica, executarem el port 
de Corniols i vetllarem perquè 
l'N-230 i l'N-260 siguin eixos 
veritables de comunicació. Tam
bé hi haurà diners per a l'accés 
a tots els nuclis. 

Erta: Les xarxes viàries prin
cipals necessiten una reestruc
turació i els accessos als nuclis, 
inversions reals. Sobretot, una 
xarxa de telecomunicacions 
òptima. 

Flores: La fibra òptica i la con
nexió d'alta velocitat en tots 
els nuclis i els accessos a tots 
els nuclis. També és necessari 
millorar la comíexió entre les 
comarques i amb Lleida i Bar
celona així com un transport 
públic de qualitat. 

Rivas: Tardo quatre hores a 
anar de Vielha a Barcelona. Si la 
gent té quatre dies de vacances 
i han de menjar-se vuit hores 
amb cotxe optaran per ofertes 
més properes. S'han de millorar 
les carreteres i disposar de SG. 

Ordeig: S'ha d'aconseguir que 
el Govern elabori un nou projec
te de reforma integral de l'Eix 
Pirinenc. També serà prioritari 
el pas de Corniols i millorar el 
transport públic. 

Lavaquiol: No podem conti
nuar tirant diners, per exem
ple, amb l'aeroport de la Seu 
d'Urgell. S'han de millorar ac
cessos. Escorxadors i obradors 
públics. Fibra òptica o SG a tots 
els pobles. 

Cava: Una via ràpida al Pa
llars; millorar l'N-230; l'N-260 
amb sortida a França i el túnel 
de la Bonaigua. 

Garcia: La prioritat és garantir 
la connectivitat d'alta veloci
tat. També cal millorar l'N-230 
i l'N-260. 
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COMADQ jUES Els pares de la Nadia es quedaran Més de 150.000 eu ros per rehabilitar 
~ amb més de 200.000 € dels estafats. l'antiga Vila Closa de Maials. 
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INFRAESTRUCrURESTREN 

FGC_ irlverteix 2,2 milions per culminar la 
rehabilitació de túnels del tren de la Pobla 
Renovaran gairebé 3.000 metres de via i repararan les cunetes d'una desena de galeries li De forma 

a-a la, l' er d ora de la Generalitat treballa en la supressio de pas8os a nivell com el de Térmens 

E. FARNELL 
I LLEIDA I Ferrocarrils de la Gene
ralitat (FGC) ha adjudicat per 
2,2 milions d'euros obres que 
culminaran la rehabilitació dels 
túnels de la línia Lleida-la Pobla 
de Segur després de més d'una 
oècada de treballs. Es tracta de 
millores en l'estructura i el dre
natge d'una desena de galeries 
entre Sant Llorenç de Montgai 
i Salàs de Pallars, les últimes de 
les quaranta-dos que té aques
ta línia ferroviària. El projecte 
també preveu renovar gairebé 
3.000 metres de vies. Les noves 
tendran travesses de formigó i 
carrils de barra ampla. 

és el de la C-13 a Térmens, on 
FGC ha projectat com a alter
nativa dos passos elevats, un 
per a vehicles i un altre per a 
vianants. Aquesta proposta 
ha xocat amb l'oposició de la 
plataforma veïnal Prou Barre
res, que considera poc viable 
la construcció d'aquests passos 
elevats a la població per salvar 
les vies del tren. 

Els treballs es prolongaran 
durant sis mesos. Inclouran la 
renovació de via a l'interior dels 
túnels, així com la substitució 
del balast, l'adequació de les 
cunetes, la instaHació d'arque
tes i tasques de neteja. Aques
ta actuació inclourà els túnels 
amb els números 2, 4, 5, 18, 20, 
21,24,37,40 i 41. 

Imatge d'arxiu d'un tram de via renovat. 

Dels 21 pasos a nivell qe la 
línia, 13 disposen de barreres 
automàtiques i set tenen semà
fors. Per reduir la perillositat en 
aquests encreuaments, l'opera
dora ha incorporat un sistema 
de videovigilància per detectar 
de forma automàtica el pas de 
vehicles a 16 dels 21 passos a ni
vell que travessen la via al llarg 
del seu traçat. 

Els operaris podran treballar 
cada dia de la setmana, fins i tot 
dissabtes, diumenges i festius. 
Aquests horaris de treball po
dran afectar els dels trajectes de 

SUCCESSOS REGADIUS 

la línia de passatgers, en funció 
de les necessitats d'FGC. 

Aquestes actuacions tenen 
com a finalitat augmentar la se
guretat de la línia de la Pobla. 
També busca reduir la perillosi
tat dels vint-i-un passos a nivell 
que hi ha al traçat entre Lleida 
i la Pobla de Segur. També s'ha 
portat a terme l'estabilització 

L'Algerri-Balaguer podrà 
regar el dia 23 les 4.000 ha 
afectades pel robatori 
Van sostreure 1.600 metres de cable de coure 

MARÍA MOLINA 
I CASTELLNOU DE SEANA I Les obres 
per reparar les vuit bombes de 
l'estació de bombatge de l'Alger
ri-Balaguer a Castelló de Far
fanya començaran la setmana 
vinent, després del robatori de 
cable que va deixar sense reg 
més de 4.000 hectàrees. Segons 
el president de la comunitat de 
regants, Carles Gra, s'està mun
tant el nou cablatge elèctriC"t}ue 
s'instaHarà a partir de mitjans 
d'aquest mes a l'estació, ja que 
ha d'estar a punt per al dia 23. 
Gra va indicar que, encara que 
la campanya de regadiu comen
ça oficialment el19 de març, les 
basses estan plenes i ja reben 
peticions per regar i per sub
ministrar diverses granges. El 

muntatge es farà amb fil de cou
re, després de rebutjar l'alumini 
al tenir una pitjor conductivi
tat. No obstant, la comunitat 
de regants coHocarà càmeres i 
alarmes a les tres estacions del 
bombatge de Castelló de Farfa
nya, Algerri i Ivars de Noguera 
per evitar més robatoris. 

A primers d'aquest mes un 
grup de desconeguts va entrar a 
l'estació i va robar més de 1.600 

DEMANDA 

Els treballs de muntatge 
començaran la setmana 
vinent, ja que hi ha 
peticions d'aigua per regar 

dels talussos i pendents de la 
línia. 

Des que la Generalitat va re
bre de l'Estat el traspàs de la 
línia, l'any 2005, s'han elimi
nat cinc passos a nivell. Actu
alment, es treballa per supri
mir-ne set més en coHaboració 
amb els ajuntaments per on 
transcorre la via. Un d'aquests 

Des de l'any 2016, l'empresa 
pública de la Generalitat ha re
novat les estructures i drenat
ges en uns altres 25 túnels de la 
línia, amb més de 14 quilòme
tres de via i una inversió que 
ascendeix d'11 milions d'euros. 
Amb aquesta última actuació es 
donarà per finalitzada la millora 
dels 42 túnels de la línia de la 
Pobla de Segur. 

La bombes de l'estació de Castelló de Farfanya, fora de servei. 

metres de cable de coure. La va 
deixar fora de servei, atès que 
va deixar sense connexió tot el 
sistema elèctric. Proveeix més 
de 4.000 hectàrees de Menàr
guens, Torrelameu, Castelló 
de Farfanya i Balaguer. Segons 
Gra, els danys ascendeixen, per 
ara, a més de 40:000 euros. Els 
Mossos van obrir una investiga
ció i han constatat que els autors 
van utilitzar una serra radial per 

tallar els cables. Generalment, 
aquest material es ven al mercat 
negre, va assenyalar Gra, ja que 
en l'actualitat s'arriba a pagar 
fins a sis euros per cada quilo 
de coure. No és la primera ve
gada que es registren robatoris 
a l'Algerri- Balaguer. Aquesta 
mateixa comunitat de regants ja 
va denunciar la sostracció d'hi
drants en diversos camps fa uns 
tres anys. 

En cinc anys 
s'han invertit més 
de 21 milions a 
millorar la línia 
• En els últims cinc anys 
la Generalitat ha invertit 
més de 21 milions d'euros 
en la línia de Lleida-la Po
bla de Segur, a través de 
FGC. En aquest període, 
els treballs s'han centrat 
principalment en la reno
vació de la via i la rehabi
litació dels túnels (més de 
13 milions). 

També s'ha actuat en 
seixanta-un talussos i 
pendents i hi ha hagut ac
cions de manteniment en 
ponts, baranes, drenatges, 
terraplens, així com per 
suprimir passos a nivell. 
Totes aquestes actuacions 
han suposat una inversió 
addicional de 6,8 milions, 
als quals se sumen 1,9 mi
lions més en sistemes de 
senyalització i protecció 
del tren. 

Protesta per reclamar 
ajuts pel Filomena 
1 LLEIDA I Agricultors afectats 
per les nevades del tempo
ral Filomena faran avui una 
marxa lenta a Lleida per pro
testar per la falta d'ajuts de la 
Generalitat. 

Descarten prorrogar la 
concessió de I'AP·2 
I MADRID I El ministre de Trans
port, Jose Luís Abalos, va 
descartar ahir prorrogar la 
concessió de l'AP-2, que ex
pira a l'agost. Va admetre que 
el manteniment tindrà un alt 
cost per a l'Estat i que "hem 
de plantejar com financem 
aquest ús". 

Propostes del Pirineu 
sobre les restriccions 
I LLEIDA I Els consells del Pi
rineu aportaran propostes a 
la delegació del Govern sobre 
les restriccions del Procicat i 
actuacions que creguin que 
cal impulsar. 
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SANITAT INVESTIGACIÓ FRANÇA 

Avenç contra la leucèmia 
L'Hbspital Clínic crea la primera teràpia genètica europea i més assequible per 
a la sanitat pública li Permetra trac ar pacients que no tenen mes opcions 

AG~NCIES 
I BARCELONA I La teràpia genèti
ca CAR-T contra la leucèmia 
limfoblàstica aguda desenvo
lupada per l'Hospital Clínic de 
Barcelona ha obtingut l'apro
vacló de l'Agència Espanyola 
del Medicament, i es converteix 
en el primer tractament immu
nològic d'aquest tipus elaborat 
íntegrament a Europa autorit
zat per una agència reguladora. 
Aquesta teràpia avançada, que 
consisteix a modificar genètica
ment els limfòcits T, una cèHula 
del1tistema immunitari del pa
cient perquè siguin capaços de 
destruir les cèHules canceríge
nes, ha aconseguit que el 69% 
dels participants en l'assaig clí
nic, que tenien una esperança 

CELEBRACIONS 

Cervià felicita 
una veïna pel 
seu centenari 
~CERVIÀ DE LES GARRIGUES I Cervià 
de les Garrigues va homenatjar 
ahir Maria Camí, la veïna més 
longeva de la localitat després 
de complir 100 anys. L'alcaldes
sa de Cervià, Mercè Rubió, va 
obsequiar l'homenatjada amb 
un ram de roses i una placa com
memorativa. Així mateix, el cor 
parroquial de Cervià de les Gar
rigues també va participar en la 
celebració, i la va felicitar amb 
un recital davant de les portes 

f' 8 A ---

LES CLAUS 

Immunoteràpia. El Clínic ha aconseguit l'autorització d'ús per 
al CAR-T, una immunoteràpia per a persones amb leucèmia lim
foblàstica aguda i resistents a altres tractaments. 

Projecte ARI. Gràcies al projecte iniciat per una jove que va 
morir de leucèmia el2016 i la iniciativa de la qual ha aconseguit 
recaptar prop d'1,8 milions d'euros per a la investigació. 

de vida de setmanes, segueixin 
vius un any després i que el47% 
estiguin lliures de la malaltia. 

"Es un moment rellevant per 
al nostre país, per a la in~esti
gació i la sanitat pública. Es un 
moment de tremenda transcen
dència", va emfatitzar ahir el di
rector general del Clínic, Josep 

M. Campistol, que va celebrar 
que l'autorització de la teràpia 
permetrà el seu ús clínic per a 
pacients majors de 25 anys, més 
enllà dels assajos. A més, Cam
pistol també va posar en relleu 
el seu caràcter acadèmic i no co
mercial, és a dir, que ha estat 
elaborat per centres d'investiga-

de casa seua. l'alcaldessa de Cervià, ahir al costat de Maria Camí. 

ció i no per companyies priva
des, la qual cosa suposa que serà 
molt més assequible per al Siste
ma Nacional de Salut. La teràpia 
del Clínic aprovada s'emmarca 
en el Projecte ARI, una inicia
tiva impulsada per Ari Benedé, 
una noia diagnosticada de leu
cèmia limfoblàstica aguda que 
va morir el 2Q16 als 18 anys, i 
la seua mare, Angela Jover, per 
fomentar la investigació i que 
va recaptar prop d'1,8 milions 
d'euros per dur a terme els es
tudis. La leucèmia limfoblàstica 
aguda és una dels quatre tipus 
principals de leu<!èmia i entre 
un 10% i un 15% dels pacients 
moren per resistència al tracta
ment, per la seua toxicitat o per 
una recaiguda. 

El senyor 

Dominique Boutonnat. 

Boutonnat, 
detingut per 
abús sexual 
I PAR f S I La detenció ahir d'una 
important figura del cine 
francès i les acusacions con
tra altres famosos mostren 
com el llibre La família gran 
ha trencat en un mes la llei 
del silenci que imperava a 
França sobre els abusos se
xuals a menors. El produc
tor Dominique Boutonnat, 
responsable d'èxits com In
tocable i president del Cen
tre Nacional Cinematogràfic 
(CNC), va ser arrestat des
prés d'haver estat acusat pel 
seu fillol d'agressió sexual i 
temptativa de violació. 

TRIBUNALS 

Hasél reitera que 
no anirà a la presó 
pel seu propi peu 
I LLEIDA I El raper Pablo Hasél 
va fer ahir a Lleida una de 
les últimes intervencions en 
públic abans del seu possible 
empresonament (el termini 
per ingressar a la presó aca
ba demà) per la condemna 
de l'Audiència Nacional. En 
una jornada antirepressiva 
celebrada a la UdL, Hasél 
va participar en una taula 
redona i va reiterar que per 
"dignitat" no es presentarà 
a la presó pel seu propi peu i 
va assegurar que no oposa
rà resistència quan la policia 
vagi a detenir-lo. 

Manuel A dm ella Coll 
Funcionari jubilat de l'ajuntament de Tremp 

L'alcaldessa i la resta de la corporació municipal expressen 
el seu condol per la seva defunció 

Ajuntament 

Tremp, 11 de febrer del 2021 
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