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Vacunes al ralentí 
amb només 30 el 
cap de setmana 
Entre primeres i se ganes dosis, i s'inicia la 
de pacients en diaJisi 11 Salut no concreta 
quantes dosis han arribat 
S.E./J.M.A. 
ILLEIDA 1 El ritme de vacunació 
contra la Covid aquest cap de 
setmana ha anat més que al ra
lentí a Lleida, amb només trenta 
d'administrades entre primeres 
i segones dosis, segons dades de 
Salut. Les xifres pub1icades ahir 
jndiquen que el total de perso
nes immunitzades ja ambles dos 
dosis perceptives és de 13.145 
a tota la província mentre que 
en les dades publicades el dia 
20 eren 13.139, ésa dir, que en 
dos dies només se n'han apli
cat sis, dos a la regió sanitaria 
del pla i quatre a l'Alt Pirineu 
i Aran. Quant a les primeres 
dosis, han passat de 21.517 a 
21.541, la qual cosa en repre
senta 24 més, 7 a Ponent i 17 a 
les comarques de muntanya. En 
total, 30 d'administrades en dos 
dies. Del total de persones que 
ja han rebut les dos dosis, un 
34,2% són usuaris de residen
cies, el primer coHectiu al qual 
se li va administrar, juntament 
amb el personal sanitari. La im
munització ha continuat amb 
coHectius essencials com cossos 
de seguretat, farmaceutics, den
tistes o docents, així com amb 
les persones amb un grau m de 
dependencia que no viuen en 
residencies. 

-Satisfacció a 
mitges per la 
represa d'algunes 
extraescolars 
Només les d'Infantil i 
Primaria, amb 6 nens 
S.E. 

LESCLAUS 

Població de més edat 
1 Els usuaris i personal de resi
dencies ja es tan practicament 
tots vacunats. Així mateix, a 
finals de la setmana passada 
es va comen~ar a vacunar els 
1.900 grans dependents de les 
regions sanitaries de Lleida i 
del Pirineu que no estan en 
centres. Es continuara amb els 
dependents de grau 11 i 1, i des
prés ambla resta de la població 
major de 80 anys. 

Col·lectius essencials 
1 S' esta vacunant també perso
nal essencial com docents, far
maceutics i cossos de seguretat. 

Pacients en dialisi 
1 Aquesta setmana es comen
~ara amb els pacients que ne
cessiten dialisi, a més de conti
nuar immunitzant universitaris 
de carreres sanitaries que fan 
practiques. 

De 4S a SS i majors de 60 
1 Es preveu que a !'abril, amb 
!'arribada de les de Janssen, 
sigui el torn deis majors de 60 
anys i els de 4S i SS anys. 

Preparació de vacunes a la resid encia Comtes d'Urgell (Balaguer). 

Esta previst continuar amb 
els de grau II i l. Així mateix, 
el departament va indicar que 
aquesta setmana es vacunara, 
a més dels coHectius ja previs
tos, els pacients que necessiten 
dialisi i els usuaris de centres 
de dia. A més, a estudiants de 
segon i tercer de Medicina de 
la Universitat de Lleida (UdL), 
i també s'acabara ambla prime-

ra fase administrada a alumnes 
d'Infermeria i Fisioterapia. 

D'altra banda, el departa
ment de Salut no va concretar 
ahir quantes dosis de vacunes 
han arribat aquesta setmana a 
Lleida. Va argumentar queja 
no estan centralitzades sinó que 
en part les assumeixen directa
ment des deis centres d'atenció 
primaria. 

1 LLEIDA 1 Els centres que oferei
xen activitats extraescolars o de 
lleure, així com l'esport escolar, 
van poder ahir programar-les 
de nou de manera presencial, 
encara que només per als nens 
d'educació Infantil i Primaria. 
El Procicat va acordar divendres 
passat aquesta mesura de flexi
bilització de les restriccions pel 
coronavirus, que estara vigent 
durant aquesta setmana i qtte-
deixa fora les extraescolars per 
a adolescents ijoves. Per aques
ta raó, centres consultats van 
indicar estar només satisfets en 
part. A més, van apuntar que la 
restricció dels grups presencials 
a sis persones també en limita 
l'oferta. Per aixo, alguns han 

Una classe presencial ah ir a !'academia Versailles de Lleida. 

optat per seguir amb les classes 
on1ine en els grups més grans o 
bé per un sistema híbrid. 

D'altra banda, el departa
ment d'Educació va comptabi
litzar ahir setanta-cinc classes 
confinades en centres educatius 

de Lleida, tretze menys que en 
l'últim balan~, i 1.642 alumnes 
i personal en quarantena, 241 
menys. D'altra banda, la llar 
d'infants TicTac de Lleida es
taría també afectada per Covid 
i el centre, tancat, encara que 

Educació va assenyalar que fins 
ahir a les 14.00 no constava coro 
a confinada. Els centres amb 
més grups ai1lats són l'institut 
d'Aran i el col·legi Mare de Déu 
del Talló de Bellver de Cerda
nya, amb sis. 

Retrobament a Tilrrega. 

Aixequen la 
intervenció de 
la residencia 
de Malpartit 
SantJoan de Déu encara 
supervisa la de Tremp 

i l LEIDA 1 Salut ha aixecat la 
intervenció de la residencia 
de Malpartit i l'Associació 
Benestar i Desenvolupament 
ha deixat de supervisar-ne 
la gestió. Segons Salut, hi ha 
un usuari positiu i fonts pro
ximes van apuntar que aca
ba l'alllament ben aviat. En 
canvi, la residencia de Tremp 
porta intervinguda des del28 
de novembre per un brot, ja 
superat, amb 61 morts i Sant 
Joan de Déu segueix al cap
davant del centre. 

D'altra banda, la Llar 
d'Avis del Carme de Tarrega, 
sense cap positiu, ha comen
~at les visites amb contacte 
després de la immunització 
deis usuaris. El gerent, Xa
vier Camps, va dir que se
gueixen totes les mesures de 
seguretat i que "és emocio
nant veure com poden tornar 
a abra~ar els seus familiars". 

La restauració 
impugna la 
prorroga de les 
restriccions 
ILLEIDA 1 La Federa ció Catala
na d'Associacions d'Activi
tats de Restauració i Musicals 
(Fecasarm) va presentar ahir 
un recurs contenciós admi
nist ratiu davant del Tribu
nal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) en el qual 
impugna la prorroga de les 
restriccions imposades pel 
Govern perla crisi sanita
ria i en sol·licita la suspen
sió. Aquest recu rs és l'onze 
que l'entitat presenta contra 
la Generalitat des de l'inici 
de la pandemia. Fecasarm 
considera que les restricci
ons horaries a !'obertura de 
la restauració (ara només 
obren de 7.30 a 10.30 hores i 
de 13.00 a 16.30) provoquen 
"gravíssims danys i perjudi
cis que la seua execució esta 
irrogant de manera injusta i 
innecessaria". 

rcolomina
Resaltado
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POlÍTICA INICIATIVES 

Vint~i~Set municipis opten a deu plans pilot 
a Lleida per reutilitzar habitatge. rural 
Arranca el programa de rehabilitació de pisos buits, amb dos milions per a vint projectes a Catalunya 
X.RODRrGUEZ 1 REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Vint-i-set municipis de 
Lleida opten a deu plans per 
rehabilitar habitatges buits en 
zones rurals per facilitar que les 
~amílies puguin instaHar-s'hi. 
Es la primera fase del programa 
de promoció de l'habitatge en 
pobles petits de la Generalitat, 
que esta dotada amb dos mili
ons. En total s'hi han presentat 
cinquanta municipis i es triaran 
vint proves pilot, de les quals 
quatre seran a les comarques 
del pla de Lleida, tres al Pirineu 
i tres a la Catalunya Central (on 
hi ha el Solsones). Per triar les 
vint poblacions s'analitzaran 
problematiques com la perdua 
de població o el deficit d'habi
tatge de Iloguer. El conseller de 
Territori, Damia Calvet, va ex
plicar que el programa busca 
"evitar la despoblació" imante
nir o atreure famílies als pobles. 

a les proves pilot són la Sentiu, 
Preixens, Tarroja, Torrefeta, Al
matret, Llardecans, Torrebes
ses, Ciutadilla, Malda, el Pont 
de Suert, Peramola, Josa, Lles, 
Prats, Isona, la Torre de Capde
lla, Alins, Alt Aneu, Baix Pa
llars, Lladorre, Soriguera, Sort, 
la Guingueta, Vilamos, Pinell, 
Pinós i Riner. 

D'altra banda, el programa 
Reallotgem.cat, dotat amb vint
i-un milions d'euros, té com a 
objectiu buscar pisos buits per 
a persones vulnerables. Benefi
ciara famílies amb un informe 
per ser reallotjades i inscrites a 
la taula d'emergencia de muni
cipis com Lleida ciutat. 

Tanmateix, cap altra localitat 
de Lleida no ha sol-licitat aco
llir-se a aquesta convocatoria 
d'ajuts. 

LES DADES 
Amb aquesta iniciativa, la 

Generalitat es posara a dispo
sició dels ajuntaments per do
nar resposta a les necessitats 
d'habitatge i mediara entre la 
propietat i l'administració lo
cal perque famílies s'instaHin 
en pisos buits. Per fomentar 
l'accés a l'habitatge, Territori 
treballa per definir modalitats 
com la masoveria rural o pro
pietat compartida. Els vint mu
nicipis seleccionats tindran una 
subvenció a través d'un conveni 
amb !'Agencia de l'Habitatge de 
Catalunya. 

8 lmatge d'arxiu de Malda, que ha impulsat una prova pilot de masoveria rural. 

MUNICIPIS DE LLEIDA Un territori que lluita contra la despoblació 

La segona fase del projecte, 
que es convocara al juliol, es
ta destinada a la resta dels 372 
municipis als quals es dirigeix 
el programa. En concret, els 27 
municipis de Lleida que opten 

COMUNICACIONS TRENS 

Un total de 128 municipis te
nen gairebé el mateix nombre 
d'habitatges buits que de pisos 
constru"its en vint anys. 

MUNICIPIS CATALANS 

De menys de 500 ve"lns o menys 
de 3.000 de distribu"its en 10 o 
més nuclis. A aquests es dirigeix 
el programa d'habitatge rural. 

• Consells i ajuntaments es
tan impulsant polítiques per 
lluitar contra la despoblació i 
fomentar que noves famílies 
s'instaHin en habitatges ac
tualment buits. El programa 
de la Generalitat i les inicia
tives locals arriben quan la 
Covid-19 ha disparat l'interes 
per instaHar-se en municipis 
petits i ha posat encara més 
en evidencia la falta d'habi
tatge que hi ha en aquestes 
poblacions. 

Així, el consell de l'Urgell 

Rente diu que podria implantar 
Rodalies en dos o tres mesos 
Táboas veu "difícil d'entendre" els quatre anys que requereix FGC 
X.R. 
1 llEIDA 1 El president de Renfe, 
Isaías Táboas, va explicar ahir 
que "se'm fa difícil entendre per 
que hem d'esperar quatre anys" 
per posar en marxa les Rodalies 
de Lleida, tal com preveu la Ge
neralitat. Va assegurar que el 
servei "podria comen<;ar d'aquí 
a un parell o tres de mesos si ens 
ho encarreguessin a nosaltres i 

cree que seria més barat". El pla 
de Rodalies de la Generalitat 
contempla que Ferrocairils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) 
exploti el corredor entre Lleida i 
Manresa (R12) a partir de l'any 
2024 i preveu una inversió de 
seixanta milions. No obstant, 
Táboas va assenyalar que el pro
jecte esta "molt ben pensat i des 
del punt de vista de mobilitat 

té molta coherencia". El presi
dent de Renfe va fer aquestes 
declaracions a la presentació a 
Foment del Treball del Pla de 
Rodalies de Catalunya 2020-
2030, que inclou una inversió 
de 6.346 milions d'euros. Pere 
Macías, coordinador del pla, 
va afirmar que a Lleida servira 
per "posar a punt les línies de 
la costa i Manresa", va destacar 

ha posat en marxa una bor
sa rural d'habitatge i porta a 
terme un diagnostic. Els pri
mers resultats d'aquest estudi 
determinen que només tres 
municipis de la comarca te
nen més de 180 pisos buits: a 
Malda són 57; a Sant Martí de 
Malda, 76; i a Tornabous, 48. 
Val a recordar que a Malda 
va posar en márxa una pro
va pilot de masoveria per fre
nar el deteriorament de pisos 
antics i desocupats i garantir 
l'accés a l'habitatge. El con-

els t reball& per renovar la via 
entre Cervera i Lleida que han 
permes aixecar limitacions de 
velocitat i va apuntar que s'ha li
citat "el can vi del sistema de se
nyalització i control entre Lleida 
i Bell-lloc". El pla preveu que la 
demarcació sumidos nous trens. 

Respecte a I'AVLO 
Així mateix, Táboas va asse

nyalar que amb l'AVE low-cost 
(AVLO), que parara a Lleida, 
podrien captar fins a tres mili
ons de persones que ara viatgen 
entre Madrid i Barcelona en cot
xe o autocar. Va assenyalar q).le 
Renfe Mercaderies ha llan<;at un 
pla per duplicar la facturació a 
Catalunya i arribar als 150 mi
lions d'euros el 2030. 

sell comarcal de.les Garrigues 
també ha habilitat una borsa 
d'habitatges buits en els seus 
vint-i-quatre municipis per 
posar-los a disposició dels 
joves i, d'aquesta manera, 
frenar la despoblació i l'en
velliment dels seus pobles. 
D'altra banda, les localitats 
del Segria Sec (Maials, Tor
rebesses, Llardecans, Sarroca 
i Almatret) també han fet el 
seu inventari i tenen 420 cases 
buides, de les quals 176 són 
habitables. 

LESCLAUS 

Pla de Rodalies a Lleida 
1 La Generalitat preveu que 
FGC exploti el corredor Llei 
da-Manresa el2024 i contempla 
invertir-hi 60 milions. 

AVLO 
1 Podria captar tres milions de 
viatgers que van de Barcelona i 
Madrid en cotxe o autocar. 

Grup d'experts 
1 Rente ha creat un grup amb 
onze experts sobre millora de 
serveis a Catalunya. 

Connexió amb l'aeroport 
1 Renfe va criticar el tren llan~a
dora a la T1 del Prat. 
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MUNICIPIS SUCCESSOS 

Tremp trasllada a la fila difunta 
e·nter~ada en un nínxol equivocat 
Després de dos anys, dema en un acte íntim al cementiri de Suterranya al qual no 
aniran els afectats 11 E consistori pagara les despes~s després d'arribar a un acord 

MARrA MOLINA 
1 TREMP 1 L'a'}untament de Tremp 
exhumara dema dimecres la di
funta que fa dos anys va enter
rar per error en un deis nínxols 
d'una altra família al cementiri 
del nucli de Suterranya. Així ho 
va assegurar ahir l'alcaldessa, 
Pilar Cases. Ho fara en un ac
te íntim al qual no assistiran 
els propietaris de la tamba, 
que resideixen a Barcelona, a 
causa de les restriccions en la 
mobilitat per la Covid, segons 
va explicar un deis membres, 
Roberto Navas. El consistori 
pagara les despeses de l'exhu
mació, tal com va acordar amb 
els amos del nínxol que, final-

NORMATIVA 

El consistori assumeix 
l'exhumació per decret i 
passat el termini que fixa 
la normativa sanitaria 

ment, no han anat al jutjat, tal 
com van amena¡;ar l'estiu del 
2019 quan van adonar-se del 
que havia passat. "Hem vist 
que hi ha bona fe i no volem 
litigis, perqué, al cap i a la fi, 
és el nostre poble", va indicar. 

L'ajuntament, a través d'un 
decret d'alcaldia de setembre 
del 2019, va admetre !'error, 
que va atribuir a la proximitat 

REGADIUS OBRES 

-El canal Algerri 
Balaguer repara 
el bombatge 
de Castelló 
Per poder donar aigua 
la setmana que ve 
MARrA MOLINA 

El cementiri del nucli de Suterranya, al municipi de Tremp. 

de les fileres de nínxols, i va 
assumir pagar el trasllat una 
vegada passats dos anys, que és 
el temps que estableix la nor
mativa sanitaria. Els fets es re
munten a l'agost d'aquell any, 
quan Roberto Navas passava 
les vacances d'estiu a la segona 
residencia que té en aquest po
ble i va comprovar que a la file
ra de nínxols que la seua mare 

havia comprat fa més de vint 
anys hi havia una altra dona 
enterrada i el nom de la seua 
família, esborrat. No obstant, 
aquest enterrament es remun
tava al mes de gener i Navas es 
va adonar de !'error per casua
litat, quan passejava pel cemen
tiri. Aquesta circumstancia va 
crear malestar a la família, que 
va criticar la falta d'informació 

per part del consistori. L'ajun
tament va oferir la possibilitat 
d'una permuta que la família 
va declinar perque volia tenir 
tots els nínxols junts per estar 
enterrat en una sola filera. 

Cases va indicar que ha rati
ficat un altre decret d'alcaldia 
per procedir a l'exhumació, ja 
que s'ha complert el termini 
previst, i desfer ja !'error. 

1 CASTELLÚ DE FARFANYA 1 Operaris 
de !'empresa especialitzada 
que s'encarrega de reinstal-lar 
el cable de coure a les vuit boro
bes de l'estació de bombatge de 
Castelló de Farfanya tindra els 
treballs acabats aquesta setma
na per poder donar aigua a pri
mers de mar¡;. En aquests dies es 
portaran a terme el gruix de les 
obres perque les bombes tornill..... 
a funcionar, segons va explicar Un operari, al reparar ah ir les connexions en una de les bombes afectades a l'estació de Castelló. 
el president de la comunitat de 
regants, Caries Gra. A primers 
d'aquest mes, diverses persones 
van robar més de 1.600 metres 
de cable que ara s'ha de reposar 
per connectar el corrent elec
tric. El cable ha suposat una des-

pesa de més de 30.000 euros i 
els perjudicis pel robatori as
cendeixen a més de 50.000. La 
comunitat instal-lara cameres 
de vigilancia connectades amb 
els Mossos i alarmes a tates les 

estacions de bombatge: a més 
de la de Castelló de Farfanya, 
també a la d'Algerri i la d'lvars 
de Noguera. 

L'estació de bombatge de Cas
telló permet portar l'aigua arnés 

de 4.000 hectarees d'aquest mu
nicipi, Menarguens, Torrelameu 
i Balaguer. Els pagesos ja han 
sol·licitat aigua encara que el 
gruix de la campan ya comen9a 
per Sant Josep. 
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FAUNA 

UPdemana 
no protegir 
més els llops 
1 LLEIDA 1 El sindicat Unió de 
Pagesos ha presentat aHe
gacions perque no s'amplii" 
la protecció delllop en tot 
l'Estat a causa del risc que 
su posa la presencia d'aquest 
animal pera la ramaderia en 
zones de muntanya. El sin
dicat fara aquesta setmana 
una campanya per aconse
guir més suport a aquestes 
aJ.legacions. 

Es mostren contraris a am
pliar la protecció de .les po
blacions de llop, ja que és una 
mesura que no esta prevista 
a la política ambiental de la 
UE i !'impacte sobre l'activi
tat ramadera extensiva esta 
reconegut en informes esta
tals i europeus. 

ESQUÍ 

Les pistes 
dfesquí, segures 
davant la Covid 
1 LLEIDAI Les estacions d'esquí 
gestionades per FGC, Espot, 
Port Ainé i Boí Taüll, han ob
tingut el segell de qualitat Sa
fe Tourism Certified que les 
acredita com a espais segurs 
davant la Covid. La certifica
ció, expedida per l'institut de 
qualitat Turística, garanteix 
el compliment de protocols 
específics per als complexos 
d'esquí i muntanya. 

Aquestes mesures per
meten identificar, analitzar 
i minimitzar els riscos i im
plementar les millors prac
tiques contra el coronavi
rus, per a la seguretat deis 
visitants i treballadors a les 
instaHacions. 

INICIATIVES 

Guissona activa 
un WhatsApp 
per als veins 
1 GUISSONAI Guissona ha activat 
un canal de WhatsApp per 
als veins que ofereix la pos
sibilitat de consultar infor
mació municipal, contactar 
directament amb l'alcalde, 
obtenir dades sobre la Covid 
o notificar alguna inciden
cia al municipi. Així mateix, 
aquest canal també permet 
a l'ajuntament realitzar una 
difusió de manera més rapi
da de missatges d'alerta i in
formació d'interes general. 
Aquest nou sistema substitu
eix !'actual Línia Verda que 
havia impulsat el consistori 
i que deixara de funcionar 
quan finalitzi aquest mes de 
febrer. 
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