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Lleida té un. percentatge més elevat de població vacunada contra la Covid que la mitjana de Catalunya. Un 5% ja 
ha rebut la primera dosi i un 3% ha completat la pauta amb les dos, mentre que la mitjana catalana és del4,16% 
i 2,38%, respectivament. Salut també ha administrat la primera a un 60% del personal essencial a Ponent. 
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CORONA VIRUS IMMUNITZACIÓ 

Un s.-per cent de la població de Lleida 
ha rebut la primera dosi de la vacuna 
La mitjana entre els col·lectius essencials és d'un 60%, segons la delegada de Salut 
S.ESP(N/J.GÓMEZ/REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Un 5% de la població de 
les comarques de Lleida, 21.801 
persones, ja ha rebut la prime
ra dosi de la vacuna contra la 
Covid, segons dades de Salut. 1 
un 3% ja ha completat la pauta 
ambla segona (13.252). Aquests 
índexs superen la mitjana cata
lana, que és del4,16% en prime
res dosis (321.268) i del2,38% 
en segones (184.161). En total, 
s'ha vacunat 505.429 persones 
a Catalunya i han rebut la pri
mera injecció el26,8% deis tre
balladors de serveis essencials, 
encara que en el cas dels docents 
i personal de centres educatius 
és el14%. 

Per la seua part, la delega
da de Salut a Lleida, Divina 
Farreny, va xifrar en un 60% 
la mitjana de vacunació deis 
coHectius essencials a Ponent, 
percentatge que s'eleva al 78% 
entre els funcionaris de presons. 
En els Mossos és del67%, del 
62% en els Bombers, del66% 
en els odontolegs i de més del 
50% en els empleats de farma
cia. A aquests professionals se'ls 
administra la vacuna d'AstraZe
neca, que no s'aplica a majors 
de 55 anys. 

Farreny va detallar que 
aquesta setmana han rebut 
1.750 dosis per administrar-les 
al punt de vacunació a Lleida (el 
pavelló 11 de Setembre) i 700 
peral de Tarrega, a més de 520 
al Pirineu (200 a la Seu d'Ur
gell, 100 a Tremp, 100 a Aran 
i 100 a Puigcerda). A aquestes 
s'hi han de sumar les dosis de 
Pfizer, que no va poder quan
tificar, per continuar vacunant 
els majors de 80 anys i graos 
dependents (vegeu el desglossa
ment inferior), perla qual cosa 
el total supera les 3.000, enfront 
de les 2.966 que van rebre la 
setmana anterior. 

A tot Catalunya, ja s'han va
cunat 5.202 graos dependents 
(un 16,7%), i entre el coHectiu 
de persones en atenció domici
liaria majors de 79 anys són un 
4,1% aquells a qui s'ha injectat 

· la primera dosi, 1.815 persones. 
També l'han rebut un 2% de 
majors de 79 anys sense graos 
dependencies. 

Un 90,3 per cent deis usuaris ... 
de residencies tenen la primera 
dosi i el83,7%, les dos, així com 
el65,3% dels treballadors i el 58 
per cent deis de centres sanita
ris. Així mateix, Salut es com
promet a vacunar les persones 
sense llar sempre que tinguin 
targeta sanitaria. 

Al juny podrien 
estar vacunats 
entre el30% i el 
40% de catalans 

Cua ah ir de membres de col·lectius essencials per vacunar-se al pavelló Onze de Setembre. 

• La subdirectora general 
de Promoció de la Salut, 
Carmen Cabezas, va au
gurar ahir que "si van ar
ribant prou dosis", Cata
lunya podria tenir entre el 
30 i el40% de la població 
vacunada aljuny. Va deta
llar que a finals de la set
mana passada van rebre 
64.100 dosis de la vacuna 
d'AstraZeneca i 80.730 de 
Pfizer, i va remarcar que 
aquestes 140.830 suposen 
la quantitat més gran des 
de l'inici de la vacunació. 
Va dir que "en les proxi
mes setmanes anunciarem 
que comencem a vacunar 
persones de 45 a 55 anys, 
que són centenars de mi
lers" i requerira una es
trategia selectiva. 

Una sanitaria vacuna una persona al cotxe a Tarrega. El pavelló firal de Mollerussa acull vacunacions des d'avui. 

LESCLAUS 

Residents i dependents 
1 La vacunació es va iniciar a les 
residencies i entre els profes
sionals sanitaris i ara segueix 
amb els col· lectius essenci
als i les persones amb grans 
dependencies. 

Alt risc i població 
1 Seguiran amb les persones 
d'alt risc de 70 a 79 anys, de 60 
a 69 i els menors de 60, així com 
amb la població general, co
men~ant pels de 45 a 55. 

Vacunes a persones grans a l'interior del cotxe a Tarrega 
• El CAP de Tarrega va co
men~ar ahir a vacunar per
sones de la tercera edat de
pendents i els seus cuidadors. 
Va traslladar el punt de va
cunació al pavelló municipal 
d'esports, per on entre ahir 
a la tarda i avui al matí esta 
previst que passin un centenar 
de persones de la tercera edat 
dependents i altres. de més de 
80 anys que requereixen el 
servei d'atenció domiciliaria 
(SAD), així com els seus cui
dadors. Els usuaris van ser 

citats prevjament pel CAP. A 
mesura que arribaven al pa
velló, alguns entra ven al ves
tíbul, i els que tenen dificultat 
de mobilitat eren vacunats a 
!'interior del cotxe. 

A partir d'aquesta tarda 
esta previst que els profes
sionals sanitaris es despla
cin als domicilis deis usuaris 
que no puguin sortir de casa. 
Aquesta setmana també han 
comen~at a vacunar usuaris 
de Tornabous, Vilagrassa, 
Verdú i Anglesola. 

Així mateix, el pavelló firal 
de Mollerussa acull des d'avui 
dimecres la vacunació con
tra la Covid de 2.463 vei:ns 
del Pla d'Urgell majors de 80 
anys, dels quals 662 són de 
Mollerussa. L'espai ja ha es
tat condicionat amb dos sa
les d'espera diferenciades. La 
previsió és que cada hora es 
pugui vacunar 36 persones. 
L'ABS Pla d'Urgell s'encarre
ga de citar els vei:ns en una 
campanya que s'allargara fins 
a finals de mar~. 
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COMARQUES 

Les vacunes frenen les morts en 
geria~rics, amb dos en tres setmanes 
Argimon. assegura que la vacunació evita uns 600 decessos al mes en aquests 
centres 11 Les residencies 'roges' passen de quatre a tres en una setmana 

LESCLAUS 

Morts en residencies 
1 A les residencies de Lleida i Pi· 
rineu hi ha hagut 305 morts des 
de l'inici de la pandemia. Supo
sen el43o/o del total. 

Descens després de la vacuna 
1 La vacuna ha provocat un 
descens en la xifra de morts en 
residencies. Del 30 de gener a 
divendres n'hi ha hagut només 
dos en centres de Lleida. 

Tremp segueix intervinguda 
1 La residencia de Tremp, on 
un brotja superat va causar 61 
morts, va ser intervinguda el 28 
de novembre i la seua gestió se
gueix en mans de Sant Joan de 
Déu. A Lleida s'han intervingut 
sis residencies en tota la pan
demia i actualment només es 
manté la de Tremp. 

lmatge d'arxiu de la residencia de Tremp, que esta intervinguda des de finals de novembre. 

X. RODRIGUEZ 1 REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 L'administració de la va
cuna contra la Covid a les resi
dencies per a la tercera edat ha 
provocat un descens en el nom
bre de morts en aquests centres. 
De la mateixa manera, també 
es van reduint els positius i els 
centres amb brots. Així, als 
geriatrics de Lleida hi ha hagut 
només dos decessos les últimes 
tres setmanes, concretament, 
entre el30 de gener i divendres 

passat, segons les dades de Sa
lut. A la regió sanitaria del pla, 
l'última defunció va ser el12 de 
febrer, mentre que entre el23 i 
el29 de gener n'hi va ha ver set. 
Al Pirineu, !'última mort va te
nir lloc el31 de gener i !'anterior 
va ser just un mes abans, el 31 
de desembre. 

En aquest sentit, el secretari 
de Salut Pública, Josep Maria 
Argimon, va constatar la "re
ducció drastica" de la mortalitat 

Tancada l'escola bressol 
de Benavent i a·lllats uns 
setanta nens del col·legi 
Més de cent confinats a l'escola de Bellver 

X.R./ S.E. 
1 LLEIDA 1 L'escola bressol de Be
navent de Segria esta tancada 
des d'aquest dilluns després de 
detectar-se un positiu, que esta 
vinculat a un cas de l'escola del 
municipi, segons van explicar 
ahir fonts proximes. Aixo ha 

LA DADA 

obligat a confinar l'únic grup 
de la guardería, amb catorze 
alumnes. 

Al coHegi SantJoan d'aques
ta mateixa localitat hi ha entre 
70 i 80 alumnes ai:llats d'un to
tal de 115. Les mateixes fonts 
van explicar que hi ha vuit es
tudiants positius. A més, un tre
ballador" del menjador escolar 
també ha donat positiu i s'ha 
confinat els nens que utilitzen 
aquest servei. Ahir a la tarda 

per Covid a les residencies arran 
de la campanya de vacunació. 
Va apuntar que estimen que "la 
vacunació evita entre 600 i 650 
defuncions al mes", comparant 
les taxes de mortalitat de l'any 
passat ambles actuals. No obs
tant, Argimon va assenyalar 
que la xifra de morts sense la 
vacunació "no seria tan alta 
perque hem apres com gestio
nar aquesta malaltia en l'entorn 
residencial". 

D'altra banda, el nombre 
de residencies amb brots a les 
comarques de Lleida continua 
descendint i actualment són no
més tres els centres classificats 
com a rojos, davant els quatre 
de fa una setmana, segons Salut. 
Es tracta deis geriatrics de Tor
re-serona, Vielha i Bellver. En 
aquest últim centre, fonts proxi
mes van apuntar que només hi 
ha un usuari positiu i que aquest 
no va voler vacunar-se. 
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Mollerussa 
torna a tancar 
equipaments 
1 MO LLERUSSA 1 L'alcalde de Mo
llerussa, Marc Solsona, va 
anunciar ahir noves mesu
res per frenar l'augment de 
contagis al municipi. Aixi, les 
classes de l'escola de música 
tornaran a ser telematiques; 
les instaHacions esportives 
només es podran utilitzar per 
a esports federats, a excep
ció de la piscina coberta, i el 
Museu de Vestits de Paper 
ajornara les visites als grups 
escolars. Perla seua banda, 
la Biblioteca Comarcal no
més oferira servei de prés
tec mitjanr;ant cita previa. 
Aquestes mesures estaran 
en vigor almenys durant una 
setmana. 

Portes obertes 
adaptades a la 
Covid a la Seu 
1 LA SEU 1 Tots els centres educa
tius de la Seu han adaptat a la 
crisi sanitaria de la Covid les 
jornades de portes obertes, 
previes al procés de preins
cripció i matrícula per al curs 
2021-2022. Així, aquestes 
tindran lloc a través de ses
sions telematiques o amb vi
sites en grups reduits, amb 
mesures de seguretat i mit
janr;ant reserva previa. Des 
de l'ajuntament de la capital 
de l'Alt Urgell van recoma
nar visitar les pagines web 
dels centres educatius de la 
ciutat per informar-se sobre 
el procés per demanar cita 
en cada cas. 

ooll!-estava previst que es fessin PCR 
a aquests estudiants. 

lmatge de l'escola bressol de Benavent de Segria, ara tancada al detectar-s'hi un positiu. 

PERSONES CONFINADES 

A lleida hi ha 68 grups escolars 
confinats (7 menys) amb 1.521 
persones a"il lades (121 menys), 
segons Educació. 

Davant de l'increment de ca
sos, l'ajuntament de Benavent 
ha tancat pares infantils i equi
paments com la biblioteca i el 
poliesportiu. Per la seua part, 
al consistori només s'atendra 
els ve'ins amb cita previa. 

D'altra banda, a l'escola Ma
re de Déu de Talló de Bellver 
de Cerdanya hi ha sis grups 
aillats, amb 112 persones con
finades, segons les dades de la 
conselleria d'Educació. En to
tal , aquest centre té uns 145 

estudiants. Aquesta escola és 
la novena amb més grups en 
quarantena de tot Catalunya. 
Val a recordar que l'ajuntament 
de Bellver de Cerdanya també 
ha tancat equipaments (vegeu 
SEGRE d'ahir). 

D'altra banda, segons les da
des d'Educació, les comarques 
de Lleida tenen 68 grups esco
lars alllats, set menys que en el 
balan¡; de dilluns, i 1.521 estu
diants i personal educatiu en 
quarantena, 121 menys. 
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ME DI AMBIENT RESIDUS 

Presentació de la iniciativa ahir a Balaguer. 

Campanya per fomentar 
la recollida d'oli 
domestic a la Noguera 
E. FARNELL 
1 BALAGUER 1 Els ajuntaments 
de Balaguer, Albesa, Artesa 
de Segre, Ponts, la Sentiu de 
Sió, Térmens i Vallfogona 
de Balaguer s'han afegit a la 
campanya El teu oli ens fa 
maure, impulsada pel con
sell de la Noguera, el consis
tori de Balaguer i l'associa
ció Reintegra per fomentar 
la recollida selectiva d'oli 
domestic usat a la comarca. 

L'objectiu és evitar la 
contaminació de l'aigua 
que provoca l'oli no recollit 
de manera selectiva, evitar 
problemes d'embussos en 
desaigües d'edificis i depu
radores d'aigües residuals i 
crear llocs de treball per a 
persones vulnerables. 

A partir del mes de mar~, 
es repartiran per les cases 
embuts per introduir l'oli 

en una botella de plastic 
que després es recolliran 
porta a porta o s'hauran de 
dur a un contenidor segons 
el municipi. 

Per portar a terme la re
collida, ]'empresa d'inserció 
Troca ha contractat una per
sona en situació de vulnera
bilitat que, amb un vehicle 
logotipat, s'encarregara de 
repartir els embuts i la in
formació i posteriorment 
recollir l'oli usat. 

No s'admetran olis ni grei
xos animals ni minerals de 
vehicles i maquinaria, que 
s'han de dipositar direc
tament a les deixalleries 
comarcals. 

La iniciativa es posara en 
marxa a partir del proxim 
día 1 de mar~ i esta oberta 
a tots els ajuntaments de la 
comarca. 

POLÍTICA INICIATIVES 

ENERGIA RENOVABLES 

SEGRE 
Dimecres, 24 de febrer del 2021 

El Jussa elabora normes per 
regular les centrals solars 
Inicia estudis sobre on instal·lar-les 11 Els municipis podran 
incorporar-les als plans urbanístics o utilitzar-les com a guia 

R.RAMfREZ /X.SANTESMASSES 
ILLEIDA 1 El consell del Pallars 
Jussa prepara una regulació 
comuna per a la insta Ha ció de 
centrals solars a la comarca. Es 
tracta d'estudis sobre on ins
tal·lar panells solars i on no, 
basant-se en criteris urbanís
tics i ambientals, que pretenen 
preservar els sois agrícoles de 
més fertilitat i els regadius, així 
com evitar possibles perjudicis 
al paisatge i al patrimoni his
torie. Aquests documents no 
tindran valor normatiu per si 
sois. Cada ajuntament haura de 
decidir si !'incorpora a la seua 
planificació urbanística o a les 
ordenances; o bé si es limita a 
utilitzar-los com una guia de 

Dotze municipis 
de Lleida, per 
l'energia pública 
• Una dotzena d'ajunta
ments lleidatans formen 
part de l'Associació de 
Municipis i Entitats per 
l'Energia Pública, impul
sa la titularitat de xarxes 
electriques. Són Lleida, 
Tarrega (l'alcaldessa, Al
ba Pijuan, n'és vicepresi
denta), Aitona, Bellpuig, 
Castelló de Farfanya, les 
Avellanes, Lladurs, Mal
da, Menarguens, Ponts, 
Tornabous i Torrebesses. 

SE GARRA 

Mobilització perno convertir-se 
en una "fabrica d'electricitat" 
• Vei:ns de Ribera d'Ondara 
han iniciat una recollida de 
firmes per internet per opo
sar-se a la instaHació de 33 
aerogeneradors a Rubinat 
i Sant Pere dels Arquells. 
Segons Octavi Sadó, veí de 
Ribera d'Ondara, és un pro
jecte "que s'ha realitzat a 
esquena deis ve!ns". Pera 
Sadó, la iniciativa "és només 

la punta de }'iceberg de la 
conversió de tot el territo
ri de la Segarra i la Segar
ra histórica en una fabrica 
d'electricitat". Els projectes 
en tramit a la Generalitat en 
tota aquesta area suposen 
351 molins, el 34,6 per cent 
del total. Uns altres tres sota 
tramita ció estatal en sumen 
57més. 

AIGÜES REGADIU 

caracter orientatiu per avaluar 
projectes i decidir si presenten 
aHegacions. 

Aquesta proposta arriba en 
plena allau de projectes d'ener
gies renovables. Al Jussa hi ha 
en tramit quinze centrals solars 
de fins a 50 MW. L'elaboració 
d'estudis per regular-les es va 
donar a coneixer al consell d'al
caldes. El president del consell, 
Josep Maria Mullol, va expli
car que esperen que estiguin 
a punt entre el mar~ i l'abril 
per posar-los a disposició deis' 
ajuntaments. 

Tecnics del consell treballen 
en aquests estudis al costat deis 
del Geoparc Conca de Tremp, 
que va plantejar també regu
lar les renovables en aquest 
espai. Aquesta iniciativa ar
riba després que Isona elabo
rés un estudi pioner a Lleida 
per delimitar zones aptes per 
a plaques fotovoltaiques. A les 
comarques de Lleida, l'ajunta
ment de Tarrés ha estat pioner 
a delimitar espais pera panells 
solars i molins de vent a la seua 
planificació urbanística, una 
cosa que pretenen portar a 
terme també altres municipis 
lleidatans. 

Fins ara, la Generalitat no
més ha declarat inviables mo
lins a Os de Balaguer i l'Albi; 
així com diversos projectes per 
a grans centrals solars en loca
litats com Alcarras i·Almatret, 
entre d'altres. 

Ager passa 12 hores sense 
llum, tele ni internet 
1 AGER 1 El can vi d'un transfor
mador a Fontdepou, a Ager, 
va deixar ahir les dos pobla
cions 12 hores sense llum, in
ternet, senyal de televisió ni 
de mobil de Vodafone. El tall 
estava previst, pero només 
fins a les 16.00 i es va prolon
gar més enlla d'aquella hora. 

Tarrega incorpora masoveria 
urbana per disposar 
d'habitatge per als joves 

Redacten un projede de 
regadiu pera la zepa de 
la comunitat del Canalet 

Planas, obert a admetre 
danys pel Filomena 
ILLEIDA 1 El ministre d'Agricul
tura, Luis Planas, va reiterar 
que l'Executiu esta disposat a 
declarar Catalunya afectada 
pel temporal Filomena i que 
la Generalitat no ho ha sol
licitat. ERC demana suport 
pera explotacions d'olive~. 

Mobilitzacions contra la 
protecció delllop 
ILLEIDA 1 L'organització agraria 
Asaja prepara mobilitzacions 
contra la proposta estatal de 
protegir elllop. 

REDACCIÓ 
1 TARREGA 1 La regidoria de Ciu
tadania, Educació i Treball de 
l'ajuntament de Tarrega estu
dia un projecte centrat en la 
masoveria urbana per proveir 
habitatge als joves i fomentar 
així la seua emancipació. Així 
ho va anunciar el regidor de 
l'area, Xavier Rossell, en una 
entrevista a Radio Tarrega. 

Encara que es tracta d'un 
projecte molt embrionari vin
culat a la direcció general de 
Joventut, Rossell va avan~ar 
que els joves rebran una forma
ció a La Solana i l'ajuntament 
fara de mediador entre ells i 
els propietaris deis habitat
ges perque els primers puguin 
gaudir-ne un temps a canvi de 
rehabilitar-los i de posar-los 
al dia. 

Rossell també va explicar 
que l'ajuntament de Tfurega 
ha iniciat l'elaboració d'un cens 
d'habitatges buits de la ciutat, 
ja que una de les principals pre
ocupacions és la dificultat d'ac
cés a un pis de lloguer. 

Precisament, consells i ajun
taments impulsen polítiques 
per lluitar contra la despoblació 
i fomentar que noves famílies 
s'instaHin en immobles buits. 
La Generalitat també ha posat 
en marxa el programa de reha
bilitació de pisos buits en zones 
rurals, que compta amb dos mi
lions d'euros i al qual opten 27 
municipis de Lleida. 

A Lleida, un total de 128 mu
nicipis tenen gairebé el mateix 
nombre de pisos buits que de 
constrults en els últims vint 
anys. 

REDACCIÓ 
1 TARREGA 1 L'assemblea de re
gants de l'Alt Urgell, conegu
da com el Canalet, a Tarrega, 
va debatre ahir el protocol de 
reg de la seua zona protegi
da per les aus (zepa), que esta 
redactant la Generalitat. Es 
tracta del pas previa la incor
poració definitiva del Canalet 
a la xarxa del Segarra-Garri
gues que esperen materialit
zar aviat. El Canalet té unes 
2.000 hectarees en zona zepa 
de les quals tradicionalment 
se'n regaven unes 900, enca
ra que ara esperen el protocol 
que ha de determinar les noves 
normatives ambientals. Tant la 
comunitat de regants de l'Alt 
Urgell com la del Segarra-Gar
rigues col·laboren amb la Ge
neralitat per acabar el proto-

col. La sessió va informar ahir 
del tancament de l'exercici 
del 2020 amb 118.951 euros 
positius als comptes després 
de tenir unes despeses de 
489.812 euros i uns ingressos 
de 608.764. L'any passat van 
destinar 139.996 euros a aca
bar la modernització del reg a 
la zona del Boscarró, d'unes 25 
hectarees. Al principi compta
ven que serien més de 70 pero 
els propietaris van optar per 
instal·lar-hi plaques solars, fet 
que grans regs denuncien ja 
que han paralitzat inversions 
agraries (vegeu SEGRE del28 
de gener). Aquest 2021, el Ca
naletinvertira 30.000 euros en 
drenatges. També va aprovar 
el preu de l'alta, de 3.350 eu
ros per hect~uea, i de baixa, de 
540 euros per hectarea. 
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CULTURA POLEMICA POL[TICA 

~ Lactor Gérard Depardieu, 
imputat per violacions · 

La Generalitat 
recorre diversos 
articles de 
l'lngrés Mínim 
Al considerar que 
vulnera competencies 

I per agressions sexuals després d'una denúncia presentada per una actriu 
1 BARCELONA 1 La Generalitat va 
aprovar ahir interposar un 
recurs d'inconstitucionali
tat contra diferents articles 
del reial decret llei de l'In
grés Mínim Vital, després 
que el Consell de Garantí
es Estatutaries conclogués 
que vulneren competencies 
de l'Estatut. La portaveu de 
la Generalitat en funcions , 
Meritxell Budó, va explicar 
que les negociacions amb el 
Govern no van permetre ar
ribar a cap acord i han deci
dit interposar aquest recurs, 
tot i que va precisar que "no 
frena la gestió de la presta
ció". Segons va indicar Merit
xell Budó, l'Estatut regula la 
competencia "exclusiva" de 
la Generalitat en materia de 
serveis socials, com la regu
lació i l'ordenació de l'acti
vitat deis serveis socials, les ~ 
prestacions tecniques i les 
prestacions economiques 
amb finalitat assistencial o 
complementaries d'altres 
sistemes de previsió pública. 

AG~NCIES Ollé apel·la a 
la presumpció 
d'innocencia 
• El director teatral Joan 
O lié va re vindicar dilluns 
la seua presumpció d'in
nocencia perles denúncies 
contra ell per assetjament 
sexual i abús de poder per 
part d'alumnes i exalum
nes de l'Institut del Teatre, 
que va fer públiques el di
ari Ara diumenge, malgrat 
entendre que "la sentencia 
ja ha estat dictada". 

1 PARls 1 L'actor frances Gérard 
Depardieu va ser imputat al de
sembre per violacions i agres
sions sexuals després de la de
núncia presentada el 2018 per 
una actriu, segons van confir
mar ahir a EFE fonts judicials. 
L'interpret va ser imputat el16 
de desembre, pero no va pren
dre cap mesura de seguretat 
provisional en contra seu. La 
Fiscalía de París va assumir 
la investigació després que la 
d'Aix-en-Provence, ciutat del 
sud de Fran~a on va ser rebuda 
la denúncia, "es desvinculés" 
de les indagacions al declarar-se 
incompetent. Encara que en un 
primer moment la va arxivar, 
la denunciant, una jove actriu 
i bailarina, va aconseguir que 
fos confiada posteriorment a un 
jutge d'instrucció. 

lmatge d'arxiu de l'actor frances Gérard Depardieu. 
Per la seua part, l'Ins

titut del Teatre va dema
nar ahir disculpes a les 
víctimes i va reiterar el 
compromís d'investigar 
el succelt i d'actuar "en 
conseqüencia i amb con
tundencia". Val a recordar 
que el centre ja ha apartat 
Ollé de la docencia. 

Els fets haurien tingut lloc al 
domicili parisenc de l'actor el 7 
i el13 d'agost del2018, segons 
van indicar llavors els mitjans 

francesos . Depardieu, de 72 
anys, coneixia el pare de la jo
ve i va estar en contacte amb 
ella per donar-li consells sobre 
la seua carrera. La noia va dir 
haver patit abusos al marge d'un 
assaig informal per a una obra 

Alcaldes del Jussa demanen més mitjans per als Bombers 
1 TREMP 1 Alcaldes del Jussa van demanar ah ir un camió amb escala 
peral pare de bombers de Tremp. Al Pirineu, només la Seu, Sort i 
Vielha tenen aquests vehicles. La responsable d'Interior, Montser
rat Messeguer, va dir que el seu cost en complica la incorporació. 

de teatre, apuntava el diari Le 
Parisien. L'advocat de l'actor, 
Hervé Temime, va al· legar el 
2018 que el seu client desmentía 
haver comes qualsevol infracció 
i va lamentar el perjudici que 
aquestes acusacions suposaven. 

La senyora 

Joana Martí Solé 
Vídua de Pere Caselles Bernat. 
Ha mort cristianament el dia 22 de febrer del 2021 als 84 anys. 
(E.P.R.) 

Els seus germans, Antonio i Assumpta; cunyats, Maria Rosa i.francisco; nebots 
i famíl ia tota us agraeixen les mostres de condolen~a rebudes i us demanen una 
oració per l'etern descans de la seva anima. 

* 
La cerimonia tindra lloc avui dimecres dia 24, a les 11.00 hores, a la parroquia 
Assumpció de la Mare de Déu de Torrelameu. 

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Monteada, s/n. Sala Segria. Torrelameu, 24 de febrer del 2021 ,._ ____________________________________________________ ___ 

Manteniment al Pare Astronomic del Montsec 
1 LLEIDA 1 El Pare Astronomic del Montsec porta a terme aquests 
dies treballs de manteniment de les instaHacions, aprofitant que 
l'equipament esta tancat. Les tasques van a carrec de l'equip 
d'atenció als visitants. 

Facebook publica un altre 
cop notícies a Australia 

Hisenda vigilara els 
domicilis fidicis 
1 MADRID 1 L'Agencia 1'ributaria 
controlara les "deslocalitzaci
ons fictícies" de contribuents 
per acarar si realment viuen 

Elsenyor 

Salvi Nofrarias Bellvehí 
La junta de govern del COL·LEGI D'ENGINYERS TECNICS AGRÍCOLES 

1 FORESTALS DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA expressa el seu més sentit condol 
perla perdua del seu company i s'uneix al dolor de la família. 

/Si.:· agR.icol=s 
' '='l • fóí\=STals 

Col·l•g• d'En~llll'!>"' TéC01CS 
Ag"coles1 Forestals de Caratunyo 

Lleida,-24 de febrer del 2021 

1 SYDNEY 1 Facebook va anunciar 
ahir que tornara a publicar no
tícies a Australia després que 
el Govern accedís a introduir 
canvis en el seu projecte de 
llei sobre el pagament de les 
plataformes tecnologiques als 
mitjans pels seus continguts. 

a l'estranger. Aquest anunci 
arriba després de la polemica 
per la marxa de youtubers a ¡ 
pai'sos com Andorra. .._· ---------------------------------....1 

rcolomina
Resaltado
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