6 TEMA DEL DIA I DIJOUS 6 DE GENER DE 2021
TORNEN LES CAVALCADES, AMB MASCARETA

La nit més
màgica de
l'any 'esquiva'
el virus i surt
als carrers
Els Reis d'Orient van arribar
ahir a tots els municipis de la
demarcació de Lleida amb unes
cavalcades adaptades a les restriccions sanrtàries davant la
variant Òmicron. En moltes
localitats es va optar per recuperar la cavalcada amb públic,
sempre i quan es portés mascareta i es garantís la seguretat.
Durant tota la tarda, els Reis i
els patges es van passejar pels
carrers de les comarques de
Lleida per deixar els regals als
infants en la nit més màgica de
l'any.

FOTO: LM/ Una de les carrosses que es van poder veure a Balaguer

·FOTO: Ràdio Tàrrega/ Un dels moments viscuts a la capital de l'Urgell

FOTO: Jordi Pascual/ Els Reis arribant a Almacelles

FOTO: Aj. Alplcat/ Els veïns d'Aipicat rebent a Ses Majestats

FOTO: Aj. Castelldan~.f Una de les carrosses de Castelldans
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FOTO: Aj. Borges/ Els Reis es van deixar veure a les Borges

FOTO: Aj. Moll./ Mollerussa va aplegar nombroses persones

FOTO: Aj. Tremp/ Els Reis a la cavalcada de Tremp
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Unifiquen els torns de les
farmàcies de guàrdia
de cinc municipis del
Segrià i la Noguera
FOTO: Aj. Alcarràs/ Els preus osciHen entre les cinc i els dotze eu ros

Afecta Almenar, Almacelles, Térmens,
Alguaire i Alfarràs, a partir del gerier
Les farmàcies dels municipis
d~lmenar, Almacelles,

Alguaire, Alfarràs i Térmens
tenen unificat el torn de
guàrdies durant aquest any
2022 i cada mes només n'hi
haurà una d'un dels cinc
pobles que oferirà el servei.
D'aquesta manera, si un
veí d'Almenar necessita un
medicament en un mes en
què la farmàcia de guàrdia
és la de Térmens, s'haurà de
desplaçar fins allà.
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Almacelles
JORDI PASCUAL
Cinc municipis de la demarcació
de Lleida -Almenar, Almacelles,
Alguaire, Alfarràs i Térmens- tenen unificats a partir d'aquest
mes de gener del 2022 els torns
de servei de guàrdia. Això vol dir
les guàrdies seran rotatives, no
com fins ara que cada poble feia
les seves guàrdies. Segons expliquen des del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, la decisió s'ha
pres d'acord amb les "necessitats de cada farmàcia" i "complint amb la normativa vigent".
En aquest sentit, exposen que al
mes d'octubre les farmàcies demanen els torns de guàrdia per
l'any següent i que, en funció

FOTO: Jordi Pascual/ Aquest mes la farmàcia de guàrdia és la d'Alfarràs
d'aquestes necessitats, es dissenyen els torns.
Des del Col·legi asseguren que
la decisió d'unificar els torns en
aquests cinc municipis s'ha pres
amb consens amb les farmàcies
afectades. Aquest primer mes,
la farmàcia que està de guàrdia
és I'A.Farran d'Alfarràs. Això comporta que si aquest mes un veí de
Térmens ha d'anar a una farmàcia de guàrdia, no ho podrà fer a
Térmens, sinó que haurà d'anar a

Alfarràs.
Aquesta decisió s'ha entès
com una "mala notícia" entre els
veïns d'Almacelles. Lamenten que
en cas d'urgència, hauran de desplaçar-se més de 16 quilòmetres
per anar a buscar un medicament
que fins ara tenien al mateix poble. Així mateix, veïns d'Almacelles, un dels pobles afectats,
asseguren que els genera "molts
problemes", sobretoto de mobilitat i de temps.

CaixaBank reparteix més de
190 regals a infants de Lleida
en situació de pobresa

integrants del programa de Voluntariat. De la mà de 452 entitats socials, durant tre.s setmanes
s'ha coordinat la recepció de les
cartes elaborades pels nens i nenes, el lliurament d'aquestes a
tots els participants, així com la
gestió de l'entrega de regals a tra vés de les oficines CaixaBank perquè tots tinguin un detall al llarg
de les festes.
Amb els més de 26.400 regals repartits en aquesta edició,
l'entitat financera ha superat els
96.000 regals distribuïts al llarg
de la iniciativa "l'Arbre dels Somnis", la primera edició dels quals
es remunta a l'any 2017.

CaixaBank ha tancat una nova
edició de la iniciativa solidària
"l'Arbre dels Somnis", que ha
aconseguit lliurar més de 26.400
regals de Nadal a nens i nenes en
situació de vulnerabilitat de tota
Espanya.
A lleida, s'han repartit 191 regals a nens i nenes, en col·laboració amb 11 entitats: Parròquia de
Sant Andreu, Prosec, Parròquia

de la Mare de Déu del Carme, Càritas Balaguer, Creu Roja Esterri
d'Àneu, Creu Roja Pobla de Segur,
Creu Roja Sort, Creu Roja Tremp,
Càritas Parroquial Tàrrega, Creu
Roja Agramunt i Creu Roja Les
Borges Blanques.
En aquesta quarta edició del
programa, CaixaBank ha comptat amb la participació de milers
d'empleats, clients de l'entitat i

L'alcalde d'Alcarràs exigeix
a Sónchez que reguli el
preu dels tests d'antígens
l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Janés,
demana el president del govern
de l'Estat, Pedro Sanchez, que
reguli "per llei" el preu dels tests
d'antígens "de la mateixa manera que es va fer amb les mascaretes" i es comprometi alhora a
garantir-ne un millor abastiment
d'aquest element, que aquests
dies se n'ha mostrat com pràcticament de primera necessitat.
Aquesta mateixa setmana, Janés

ha remès una carta a Sanchez
demanant-li. La situació generada per la nova variant òmicron
del coronavirus ha disparat a
Catalunya i a territoris veïns la
demanda de tests d'antígens
d'autodiagnòstic, que es comercialitzen a preus que varien entre els S i els 12 euros i poden,
en alguns casos, superar aquesta xifra. Per això, Janés demana
que es regulin els preus.

Transports diu que hi havia
activat el protocol antiboira
a l'accident de Castelldans
El Ministeri de Transports del govern espanyol va assegurar ahir
que el protocol antiboira estava
activat .en fase 3 en el moment
en què es va produir l'accident
múltiple am~tres víctimes mortals a l'AP-2 al terme de Castelldans, segons va explicar ahir Catalunya Ràdio. Cal recordar que
el sinistre va obligar a tallar la via
en ambdós sentits de la marxa i
que a la mateixa zona, on hi ha-

via molta boira, es van produir
dos accidents múltiples més.
En total, vuit ferits: un greu i set
lleus. En els tres sinistres s'hi
van veure implicats més de 20
vehicles, entre ells diversos camions. Arran de la incidència, es
van activar trenta patrulles dels
Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers i vint ambulàncies i l'helicòpter del Sistema
d'Emergències Mèdiques.
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FOTO: CaixaBank/ A tot Catalunya s'han lliurat més de 26.400 regals
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