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Pacte per fer fora el Lleida

e

Tots els grups de la Paeria volen que marxi del Camp d'Esports

•

1,50€

www.segre.com

4.500 c1tes per vacunar nens
a Lleida i tercera dosi per a
majors de cinquanta anys
•

Més imw "+zació
\ Sanitat avala a
més el reforç per a
professions essencials

Alerta per '

Número 14.342 ·Any Xl

I

La UE i metges volen
mesures dures per no
col·lapsar hospitals

Els consistoris
podran decidir
si volen pisos
turístics o els
tanquen en 3anys
Primer han de garantir
habitatge a la seua població
La Generalitat permetrà l'ús
d'habitatges com a allotjament
turístic només als municipis que
ho autoritzin de forma expressa
a la planificació urbanística, i
aquests només podran fer-ho si
acrediten que tenen prou inunobles per a residència habitual de
la seua població. En cas de no
voler aquest tipus de lloguers,
. els ja en servei hauran de tancar
d'aquí a tres anys.
COMARQUES 111

El preu de la llum
supera els 300
euros/MWh i
dispara la inflació

La vacunació contra la Covid
per a nens de 5 a 11 anys va començar ahir a Lleida amb 4.500
cites reservades. El primer dia
es van vacunar quatre-cents
menors a Lleida, Tàrrega i Mollerussa i 120 al Pont de Suert,
la Pobla de Segur i Aran. D'altra
banda, Sanitat aprovarà avui la
dosi de reforç per a majors de
50 anys i per a les professions
essencials a les quals es va injectar AstraZeneca.

El Jordi, rebent la vacuna
ahir a Lleida.
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El preu de la llum assolirà avui
un nou rècord històric i superarà els 300 euros megawatt/
hora (MWh), cosa que dispara
la inflació fins al6,4% a Lleida.
ECONOMIA 121

Unes 5.000 peticions més
de Dependència a Lleida
Des de l'inici de la pandèmia se n'han demanat
270 cada mes a les comarques de Ponent
GUIA I32

CLIN I CACH E LAI M PLANTO LO GlA

DENTS
FIXES EN
La neu primerenca costarà 6.000 € als ramaders per falta de pastura
Les nevades primerenques
al Pirineu suposaran un cost
mitjà de 6.000 euros per ramader en concepte d'aliment

per als animals, ja que molts
ramats eren encara a la muntanya i les pastures han quedat
sepultades sota la neu. Així

ho explicaven ahir un grup de
propietaris de vaques d'Alins,
a la Vall Farrera.
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La vacunacio contra la Covid per a nens de S a 11 anys ha començat a Lleida amb molt bona resposta, ja que hi ha
4.500 cites reservades. El primer dia, es van vacunar 400 menors a Lleida, Tarrega i Mollerussa i 120 al Pont de
Suert, la Pobla de Segur i Aran. Salut demana tranquil·litat als pares i destaca que la vacuna els protegirà del virus.
CORONAVIRUS

IMMUNITAT

Gran arrancada de la vacunació infantil
a Lleida, amb 4.500 cites ja reservades
Uns 520 nens hi acudeixen el primer dia i els ambulatoris també vacunaran
M. MARQUtS IL. PEDRÓS

I LLEIDA ILa vacunació contra la
Covid a nens de S a 11 anys va
arrancar ahir amb molt bona
resposta a Lleida i amb moltes
emocions entre els més petits,
des dels que estaven molt contents per poder vacunar-se "per
fi" fins als que hi van anar amb
una mica de por a les agulles.
Aquest primer dia, es van vacunar quatre-cents menors a la
reg1ó sanitària de Lleida i 120 a
la de l'Alt Pirineu i Aran.
"Qualifiquem l'arrancada
d'excellent, amb una molt bona resposta per part de les famílies", va explicar ahir Eloïsa
Setó, infermera responsable de
la vacunació a la regió sanitària
de Lleida, que va afegir que "el
ritme de reserves és molt bo".
I és que de les 5.500 cites que
hi havia disponibles fins al31
de desembre al pla de Lleida,
ja n'hi ha 4.000 de reservades,
mentre que al Pirineu hi ha SOO
cites agafades. A la província
hi ha prop de 31.000 nens de S
a 11 anys.
A Ponent, a més del nou punt
de vacunació pediàtric a la capital, l'hospital Sant Joan de Déu
Terres de Lleida, també es vacuna a l'Espai MerCAT de Tàrrega
i Fira de Mollerussa, però Setó
va dir que de manera progressiva també s'hi aniran afegint
els Centres d'Atenció Primària
(CAP). De fet, al Pirineu es fa
als ambulatoris i ahir es van vacunar cinquanta nens al del Pont
de Suert, quaranta al d'Aran i
trenta al de la Pobla de Segur.
Molts dels nens que van anar
al Sant Joan de Déu Terres de
Lleida van explicar que desitjaven vacunar-se per no haver
de confinar-se més, no posar-se
malalts, no encomanar els seus
avis o perquè tota la família ja
estava vacunada. Per la seua
part, els pares ho tenien molt
clar: "S'ha de fer."
Setó també va explicar respecte als menors que són d'alt
risc davant la Covid, que "els
seus pares podran demanar cita
prèvia quan els seus metges els
ho recomanin". La responsable
de la vacunació a Lleida va voler enviar un missatge tant als
petits com als seus pares, "que
no s'han d'enganyar". "Estigueu
tranquils. Una vegada sortiu
dels punts de vacunació estareu molt més protegits de la Covid que quan hi vau entrar." Va
recalcar que "els professionals
sanitaris coneixem la població
pediàtrica, les seues necessitats

n Co
GUISSONA, 11 ANYS

<<Ja volia fer-ho per
protegir-me i no
haver d'a"lllar-me»
• "Vaig demanar cita per vacunar-me perquè possiblement
ens n'anirem de viatge per va-

cances i demanen que estiguis
vacunat. La vacuna se m'ha
posat bé, no m'ha fet mal res.
M'he hagut d'esperar entre 1015 minuts i si em trobava bé, ja
podia anar-me'n. Estava convençut de vacunar-me, penso
que és important perquè així
et protegeixes de la Covid, ja
que a ningú no li agrada estar
dies reclòs a casa sense poder
fer res."

Puc vacunar el meu fill sense
cita prèvia? No. Salut ha
organitzat la vacunació infantil de
forma programada. Cal reservar
cita a vacunacovidsalut.cat.

Si el nen compleix dotze
anys les properes setmanes
o mesos, ha de posar-se la
vacuna infantil o esperar per
injectar-se la de majors de
dotze anys? S'han de posar ara la
vacuna per a nens de 5-11 anys.
..... .........................................................

I si el nen compleix 12
anys entre la primera i la
segona dosi? la segona

M MARQUES

serà una dosi d'adults.

Poden portar-lo a vacunarse els avis? Els nens han
d'anar amb un adult. Si no
és el pare o la mare, hauran
de portar un document de
consentiment informat.

La dosi de la vacuna és la
mateixa que la dels majors
de dotze anys? Se'lsposa
TÀRREGA, 11 ANYS

ÓscarMuñoz
LLEIDA, 10 ANYS

«És molt important
vacunar-se per com
està la pandèmia»
• L'Ester va decidir demanar
cita prèvia per vacunar el seu
fill Oscar de 10 anys perquè
"tal com està la pandèmia és
molt important fer-ho" i perquè els adults ja ho han fet.

"Durant aquest temps també
ens deia que tota la família
ja estava vacunada i ell era
l'únic que no", va explicar la
seua mare. Per això, l'Òscar,
poc abans de rebre la primera dosi, va dir que ja volia
vacunar-se "per no contagiar-me de la Covid", encara
que també es va mostrar satisfet a causa que una vegada tingui la pauta completa
no haurà de confinar-se si és
contacte estret d'un company
de classe o familiar.

«La vacuna ha anat
bé, encara que m'ha
fet una mica de mal»
• "La vacuna ha anat bé
encara que em quJn m'han
punxat m'ha fet una mica
de mal. Vaig demanar cita el
primer dia que van obrir, a
les 14.15 hores aproximadament, i crec que vaig ser de
les primeres. Estava convençuda de vacunar-me perquè
crec que ens ajudarà a tots a
contínuar lluitant contra la
pandèmia de la Covid."

··················································-············..·--------......

Pot tenir efectes secundaris?
En els nens se n'han descrit
de similars als delsadults,
com vermellor i dolor al braç
cansament, febre i mal de cap.
Duren unes quantes hores i es
poden alleujar amb paracetamol.

S'ha de vacunar el meu fill si ha
passat la Covid? Sí. S'ha de
posar una sola dosi quatre
setmanes després de
l'inici de la infecció.

El nen vacunat ja no haurà
de fer quarantena si hi ha
un positiu a classe? Haurà de
fer-se un test i si dona negatiu,
no haurà de fer quarantena.

M'he de baixar el certificat
Covid del meu fill? No. Només es

i com l'hem de tractar i cuidar",
i va afegir que la dinàmica en
la seua vacunació és diferent,
ja que es necessita més temps
i que els espais siguin còmodes i agradables. Finalment, va
instar qualsevol persona que
vagi a vacunar-se a demanar
cita prèvia "per tenir una millor
organització".

demana als majors de dotze anys.

..................................................................•........•........

Es pot posar la vacuna de la
Covid si fa poc que se n'acaba
de posar una altra? Sí. No
interfereixen unes en altres.

Si el nen té altres patologies,
està contraindicat posarli la vacuna? No hi ha
contraindicacions excepte
que el nen ja hagi patit
algun xoc anafilàctic (reacció
aJ.Ièrgica molt greu).

Resta de Catalunya
La vacunació infantil també va començar ahir amb bona
acollida a la resta de l'Estat. A
Catalunya, s'han demanat més
de 82.000 cites. Els més petits
són els que lideren la incidència
de contagis des de fa dos mesos.

un terç de la dosi d'adults. Es
posaran dos dosis separades
entre quatre i vuit setmanes.

Es pot vacunar un nen si està
prenent un antibiòtic? Sí,
però només si el quadre de la
infecció és lleu i no té febre.

La por de la punxada va afectar nombrosos nens.
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MEDI AMBIENT RAMADERIA

ENERGIA RENOVABLES

La nevada costa 6.000 € als
ramaders al faltar pastures

Guanyen temps per
al·legar contra futures
línies d'alta tensió

Els de la Vall Ferrera afirmen que els han de subministrar aliment
I --&.• ~&&- n
o
,~

ACN/X. SANTES MASSES

I LLEIDA ILes fortes 1 primerenques nevades al Pirineu suposaran un cost extraordinari per
als ramaders de les comarques
de muntanya. És el cas, per
exemple, dels de la Vall Ferrera, on denuncien que hauran
d'invertir de mitjana 6.000 euros més per cada bestiar. Això
es deu al fet que l'herba ha quedat sota la neu, que ha arribat
abans del previst, i és inaccessible per als animals, de manera que han hagut de portar-los
aliment. Per això, demanen ser
considerats zona de limitacions
específiques per sol-licitar ajuts
a través de la DUN.

Danys en l'agricultura
D'altra banda, agricultors
denuncien que els cabirols
danyen més del 80 per cent
de la colza de la Segarra i el
Solsonès. Ricard Llordés és
agricultor de Sanaüja i a la seua finca de Pinell han arrasat
gairebé tot el camp. "És una
plaga, van en grups de vint o
trenta", va dir. Jordi Jounou
va apuntar que a la seua finca
de Lloberola els danys superen
el 80%. Demanen controlar
la plaga. El president d'Asaja,
Pere Roqué, es va reunir ahir
amb l'alcaldessa de Sanaüja,
Gemma Martínez, i agricultors, i va alertar de "la situació
d'emergència d'aquestes zones
despoblades".

La reunió feta ahir amb alcaldes del pla de Lleida.
R.R.
Vaques menjant herba seca sobre la neu a Alins.

Roqué, Jou nou i llordés en una finca de Pinell.

ENTITATS SUBVENCIONS

CARRETERES
OIPUTACIO DE llEIDA

La Bonaigua obre
al no haver-hi
risc d'allaus a
la carretera

Imatge de la reunió que es va fer ahir a Torregrossa.

La Diputació presenta els ajuts
a clubs de les Garrigues i el Pla
I TORREGROSSA I La Diputació va
presentar ahir a Torregrossa
als clubs i esportistes del Pla i
les Garrigues els ajuts que ofereix a aquestes entitats i professionals. Van assistir-hi una
vintena de clubs, set de les Borges. La corporació en va oferir

a l'ajuntament de les Borges,
que dilluns va denunciar que
no va ser informat d'aquest encontre a causa d'un error en
l'enviament de les convocatòries, una reunió amb entitats i
esportistes de la ciutat (vegeu
SEGRE de dimarts).

I LLEIDA I Carreteres va obrir
ahir definitivament el port
de la Bonaigua, a la C -28,
després de comprovar que
ja no hi ha risc d'allaus. El
temporal de la setmana passada va tancar aquesta via
que enllaça el Sobirà i la Val
d'Aran, on el trànsit ha estat
restringit des del passat dia
9 fins a aquest dimecres. No
obstant, dimarts el port va
obrir durant menys de dos
hores a primera hora del matí ja que la calçada va quedar neta i transitable encara
que les altes temperatures,
de més de 12 graus registrades a 2.200 metres, van desaconsellar mantenir-la operativa. Les intenses nevades
han deixat fins a tres metres
de neu en diversos punts de
les comarques de muntanya.

ILLEIDA IAjuntaments contraris a les línies d'alta i molt alta tensió que el grup Forestalia projecta a les comarques
del pla de Lleida i el Pallars
Jussà han començat a sol·licitar a l'Estat pròrrogues en
el termini per presentar al-legacions. Amb això guanyen
temps per estudiar els documents en informació pública,
avaluar l'afectació que pot
suposar en cada municipi i
elaborar els documents en
els quals argumenten la seua oposició a aquestes infraestructures elèctriques.
Totes tenen com a finalitat
transportar l'energia de parcs
eòlics i solars a l'Aragó fins
a Barcelona i la seua àrea
metropolitana.
El delegat de la Generalitat a Lleida, Bernat Solé,
va explicar que consistoris
ja estan obtenint aquestes
pròrrogues, de dos setmanes
per sobre del termini inicial d'un mes, i va indicar que
aquest ha de ser el pas previ abans d'aHegar. Solé va
avançar que el departament
d'Acció Climàtica presentarà al·legacions que poden

servir com a base per a les
dels ajuntaments, encara que
va puntualitzar que aquests
han de presentar també les
seues i detallar qualsevol
afectació als seus municipis.
Va fer aquestes declaracions
després d'una reunió ahir a
la nit a Arbeca de municipis
afectats per l'última de les
tres línies que tramita Forestalia al pla de Lleida. El
projecte preveu un traçat de

CIMERA A ARBECA

Generalitat i edils de
municipis afectats per
línies de Forestalia es
van reunir a Arbeca
78,5 km, paraHel al d'una
altra línia més al sud que
també travessaria Ponent.
La reunió va comptar amb la
participació dels presidents
dels consells del Segrià, les
Garrigues i l'Urgell, així com
representants de la Diputació
i de 18 dels municipis afectats. Alguns edils van instar
Urbanisme de la Generalitat
a sumar-se a les al·legacions.

-

....-Sl l'Oleu ven1r a cantar Nadales... reserveu el mati que us vag1 bé. trucant al telèfon 973271500
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EMERGÈNCIES MUNTANYA

TRÀÑSIT

Els rescats al medi natural pugen
un 14 per cent aquest any a Lleida

Més de220
multes diàries
per l'ús del
mòbil al volant

Els Bombers han fet una sortida al dia i ja superen els de l'any passat I Jn els
¡., .u
~
le... a
~ s
J'a fer es que to c.J de embre del 2020

A Catalunya, la
principal distracció

.l

l.GARCfA
I LLEIDA I L'increment de les sorti-

des al medi natural després de
les restriccions decretades per la
pandèmia han disparat el nombre d'actuacions dels Bombers
de la Generalitat per auxilis a
les comarques lleidatanes, amb
un augment de les actuacions
del14% des de començament
d'any respecte al mateix període
del2020. Això suposa una mitjana d'una sortida al dia. Segons
les dades actualitzades a 13 de
desembre, els Bombers han dut
a terme un total de 374 rescats
al medi natural a la província
de Lleida i s'ha superat la xifra
registrada en tot el 2020, que
va ser de 328.
La majoria de les sortides al
medi natural van ser per accidents de muntanya, amb 260
rescats, seguides d'auxilis de
persones perdudes o desorientades, amb 83 sortides, i 29 actuacions més per assistències
en medi fluvial com rius o barrancs. També hi va haver dos
rescats per auxilis en coves. Per
comarques, la Val d'Aran és la
que concentra aquest any el
nombre més elevat de rescats en
muntanya, amb 89 sortides fins
al13 de desembre. La segueixen
el Pallars Sobirà, amb 74 rescats; l'Alta Ribagorça, amb 46;
l'Alt Urgell, amb 43, i la Noguera, amb 38. Per la seua banda,
el Pla d'Urgell, amb un rescat, i

J
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Simulacre de rescat per una allau amb múltiples víctimes aquesta setmana a l'estació de Boí Taüll.

la Segarra, amb dos, van ser les
comarques amb menys actuacions d'aquesta mena per part dels
Bombers. Les xifres mostren
més activitat a la muntanya des
de l'inici de la pandèmia, ja que
el nombre de rescats a les comarques lleidatanes s'ha disparat en comparació amb el2019,
any en què es van produir un total de 284 sortides al medi natu-

ral. Durant l'última dècada, els
Bombers han dut a terme més
de 3.100 intervencions a la província de Lleida. Amb les primeres nevades, han augmentat
les sortides a la muntanya. De
fet, només en els primers tretze
dies de desembre es van produir
dinou rescats, amb la qual cosa
es va superar la xifra de tot el
mes de desembre del2020. Els

Bombers insten la ciutadania a
extremar la precaució, sobretot
quan hi ha més sortides durant
el cap de setmana, i comprovar
la previsió meteorològica abans
d'aventurar-se en qualsevol activitat al medi natural. També
insten a planejar la ruta, portar
mitjans de localització com el
mòbil o GPS i material i roba
adequats a l'activitat.

I BARCELONA I Els Mossos d' Es-

quadra i les policies locals
van imposar un total de
1.573 denúncies per l'ús del
mòbil al volant la setmana
del15 al21 de novembre, en
l'última campanya preve~ti
va de control de les distraccions i semàfors coordinada
pel Servei Català de Trànsit. Això suposa una mitjana de 225 multes diàries en
el conjunt de Catalunya. En
total, es van portar a terme
2.790 sancions per distraccions al volant, 1.603 més per
incomplir les obligacions indicades per un semàfor i 154
per circular utilitzant pantalles visuals incompatibles
amb l'atenció permanent a la
circulació.
El 2021, les distraccions
es mantenen com la primera causa dels accidents amb
víctimes a les carreteres catalanes, al davant de la velocitat inadequada i de l'alcohol
i les drogues. Accions com
parlar pel mòbil o escriure
missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS són
darrere d'un 22,8 per cent de
la sinistralitat.
En particular, les distraccions causades per l'ús del mòbil són les més esteses. Per
aquest motiu, Trànsit recupera la campanya de conscienciació "Quan condueixis,
aparca el mòbil" per reduir
la sinistralitat.

FAUNA MEDI AMBIENT

EMERGÈNCIES FOCS
BOMBERS OE LA GENERALITAT

Ferit al bolcar amb el
seu vehicle a Isona
I ISONA I CONCA DE LLA I Una

persona va resultar ferida lleu
ahir de matinada al bolcar
un vehicle a la carretera C1412b a Isona i Conca Dellà.
L'accident va tenir lloc a les
4.00 hores i al turisme viatjava una altra persona que va
resultar iHesa. Així mateix,
un vehicle va bolcar en una
sortida de via a la C-14 a Ciutadilla, sense ferits, dimarts
a les deu de la nit.
· Un bomber treballant ahir a l'incendi a Alpicat.

L'astor forma part d'un estudi de seguiment de la UB.

Un incendi afecta la teulada
d'una casa a Grao Park d'Aipicat

Alliberen un astor atrapat en una
granja de perdius a Bellpuig

I ALPICATI Els Bombers de la Genelitat van sufocar ahir un incendi que va calcinar el sostre
d'un bany i va afectar la teulada
d'una casa de la urbanització
Grao Park d'Alpicat. L'avís es
va registrar a les 11.38 hores,
quan diversos veïns van alertar

I BELLPUIGI Els Agents Rurals han

que sortia fum de la teulada de
l'immoble situat al carrer Teuleria d'aquest municipi. Al lloc
es van desplaçar cinc dotacions
que van apagar les flames, van
ventilar i van revisar la zona
afectada. No hi va haver ferits
ni desallotjats.

alliberat al medi natural un
astor mascle (Accipiter gentilis) que s'havia quedat atrapat en una granja de perdius a
Bellpuig, a l'Urgell, gràcies a la
col-laboració del propietari de
la instaHació ramadera.

Aquest astor forma part
d'un estudi de radioseguiment
de la Universitat de Barcelona (UB) per tal de conèixer
els moviments i hàbitats de
l'espècie, que explica amb el
suport de la Fundació Zoo de
Barcelona.

Alerten de l'estafa de
la 'maleta retinguda'
I LLEIDA I Els Mossos d'Esqua-

dra alerten d'una estafa que
consisteix en el fet que una
persona rep una trucada
fent-se passar per un familiar o ún amic que es troba
a l'estranger i diu que té
la maleta retinguda en un
aeroport per demanar una
transferència bancària, que
es coneix com el frau de la
maleta retinguda.

