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El pilot de motos de la Segarra Isaac
Feliu té una caiguda al Dakar que
li provoca greus traumatismes

Animac distingirà els cinquanta anys de
carrera del dibuixant 'i narrador
gràfic lleidatà Miguel Gallardo

La Paeria pacta avui fer fora
el Lleida del Camp d'Esports
sense acabar la temporada
Comi · ~ I Tots els grups
polítics estan d'acord a
rescindir el conveni d'ús

1

I Dos opcions: o

d'aquí a un mes, després del
ple, o quan finalitzi la Lliga

I La directiva segueix
sense dir res i el futur de
l'equip és del tot incert

Número 14.367 ·Any XLI

1,50€
www.segre.com

Ingressa a
la presó el
condemnat per
la mort d'una
jove a I'N-240
Pena de dos anys per
l'accident del2016
El conductor condemnat a dos
anys i sis mesos de presó per
un accident l'octubre del 2016
a l'N-240 a Lleida, en el qual
va perdre la vida la jove de les
Borges Marta Soria, està a la
presó des de dilluns.

ESPORTS I 23

LLEIDAI10

Un ferit greu en un xoc
aArtesa de Segre
Brutal col·lisió entre una furgoneta i un
camió, amb un altre lesionat, i la C-26, tallada

El 75 per cent de lleidatans ja té
dos dosis i el28% de nens, una
Els que ja han rebut la
de reforç arriben al 32%,
i 95.000, cap

: ALleida ja hi ha 1.463
~ alumnes i 321 professors
: confinats per Covid

: El21 de gener s'acabarà el
~ toc de queda a
: tot Catalunya
~S NOTICIA I 3-4

COMARQUES 114

La Generalitat

prioritza el polígon
de Torreblanca

Porcí i boví defensen
la mida de les
seues granges

Ofereix als promotors del
centre logístic entre Lleida i
els Alamús que instaHin aquí
la terminal ferroviària.

Els ramaders de Lleida adverteixen que les explotacions han de tenir una capacitat que les faci sostenibles.
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Et prepararem el teu pla de tractament personalitzat, amb pressupost tancatl Primera visita i finançament gratúlts
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Gairebé dos anys després de l'inici de la pandèmia de la Covid i un des de les primeres vacunes, el 75% dels
lleidatans ja porten la segona dosi, que es començarà a administrar als nens al febrer, mentre que la cobertura
de la tercera dosi és del 32%. Més de 20.300 persones majors de 40 anys encara no s'han vacunat.
.................................... _... .............. ..................- ....................._ .._
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COBERTURA VACUNAL

El 75 per cent dels lleidatans té dos
dosis, el32% tres i ei2SOh de nens, una
A Lleida hi ha 1.463 alumnes i 321 professors confinats i 88 substituts més
M MARQUÈS

CALENDARI

I LLEIDA I Gairebé dos anys des-

prés de l'inici de la pandèmia de
la Covid i un després de l'inici
de la vacunació contra el virus,
unes 329.000 persones de les
regions sanitàries de Lleida i
del Pirineu tenen la segona dosi (fins ara pauta compl~ta), gairebé el 75% de la població, i el
78,3% compta amb la primera,
uns 344.000 lleidatans, segons
les dades del departament de
Salut. El total de població és de
439.950 ciutadans, per la qual
cosa hi ha 95.904lleidatans que
encara no s'han posat la primera punxada, dels quals més de
20.300 tenen més de quaranta
anys.
"El millor moment per vacunar-se és ara per a qualsevol
persona que estigui cridada a
fer-ho. En cas contrari, hi ha una
afectació claríssima en la salut i
les hospitalitzacions, perquè un
percentatge important d'ingressats són persones no vacunades
o que podrien haver rebut ja la
dosi de record", ha reiterat en
nombroses ocasions la secretària de Salut Pública, Carmen
Cabezas.
Actualment, la campanya de
vacunació se centra, a més de
continuar augmentant la cobertura vacuna! entre els joves -Salut ha posat publicitat a la xarxa

EDAT

S a 11 anys (2011-2017)

27,8

3,7

o

12 a 19 anys (2003-201 O)

75,7

68,5

0,3

LLEIDATANS

20 a 29 anys (1993-2002)

79,8

76.4

9,1

30 a 39 anys (1983-1992)

77,6

74,8

10,9

40 a 49 anys (1973-1982)

83,6

82

19,4

Són els que encara no
s'ha n posat la primera
dosi de la vacuna.

SO a 59 anys (1963-1972)

87,8

86,7

38,3

60 a 69 anys (1953-1962)

90,4

89,3

65,3

70 a 79 anys (1943-1952)

94,2

93,6

83,1

80 anys o més (1942 o anterior)

95,6

95

88,1

Total>=12 anys

85,2

83

35,9

74,9

32,3

Total població

Font: departament de Salut

DOSI DE REFORÇ

Salut insta els majors de 60
a rebre la tercera dosi, ja
que són els que més
ingressen a I'UCI

NENS
De S a 11 anys han rebut la primera punxada,
propdel30%

Els menors de 40
anys, els pròxims
a rebre la tercera
dosi de la vacuna
• L'administració de la
tercera dosi (o de record)
de la vacuna contra laCovid està dirigida a tots el
majors de 40 anys, persona} sanitari i sociosanitari i als vacunats només
amb AstraZeneca i amb
Janssen, a causa de la disminució dels anticossos.
L'estratègia del ministeri
de Sanitat és que es vagi inoculant per edats de
manera progressiva, per
la qual cosa es preveu que
els pròxims siguin els de
30 a 39 anys, tot i que encara no hi ha data fixada.
Tot i així, l'objectiu és que
el 80 per cent dels que tenen entre SO i 59 anys la
tingui la setmana del 24
de gener -ara és el38 per
cent- , i el80 per cent dels
de 40 a 49 anys, la primera de març -ara és de 1'11
per cent-. A més a més, la idea del Govern és que el
70 per cent dels menors
d'entre 5 i 11 anys hagin
rebut la primera punxada
la setmana del 7 de febrer
-la tenen e128 per cent- i
la segona, la setmana del
19 d'abril.

Cues ahir al punt de vacunació de l'avinguda de les Garrigues a Lleida.

social Tinder per arribar-hi-, a
administrar la tercera dosi als
majors de 60 anys, ja que l'efecte de la segona dosi disminueix. S'observa en les persones
ingressades a l'UCI: a Lleida,
dels 22 crítics que hi ha per la
Covid, només dos tenen més
de 70 anys i 1S, entre 60 i 69
anys. I és que més del80% de la
gent granja té la dosi de reforç,
mentre que és del65% entre els
nascuts del19S3 al1962. Entre
tots els lleidatans, el32,3% té
la tercera.
D'altra banda, el percentatge
de la pauta completa anirà pujant, encara que de forma lleu, a
partir del febrer, ja que és quan
es començarà a administrar les
segones dosis als nens de S a
11 anys després d'haver rebut
la primera entre quatre i vuit

setmanes abans. De moment,
la tenen prop del30%, més de
7.000 menors, i només el4% la
pauta completa, ja que els que
s'han contagiat de Covid només
necessiten una punxada. Dilluns
passat va arrancar el segon trimestre escolar en ple auge de
contagis en la setena onada i a
Lleida hi havia 1.463 alumnes i
321 professors confinats, segons
el departament d'Educació, que
ha nomenat 88 docents més per
cobrir baixes després dels 120
de dilluns.

Més de 667.000 vacunes

Un nen de Tremp va rebre ahir la primera dosi de la vacuna a l'ambulatori.

Així mateix, Salut ha administrat a Lleida i el Pirineu
667.442 vacunes entre primera, segones i terceres dosis. Una
xifra que és de més de catorze
milions a Catalunya.
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MUNICIPIS

ENERGIA

Bellver estrena
pressupost
participatiu

Front contra macroplantes solars i
eòliques i les seues línies d'alta tensió

I BELLVER I L'ajuntament de
Bellver de Cerdany a ha
acordat destinar SO.OOO
euros del capítol d'inversions del 2022 a les propostes que es trun a la primera convocatòria del procés
participatiu entre els veïns
del municipi. Ja s'ha aprovat el reglament d'aquesta
iniciativa. Els veïns podran
proposar, debatre i decidir la
destinació d'una part de les
inversions. Totes les persones han d'estar empadronades a Bellver i ser majors de
setze anys. També hi podran
participar entitats i col-lectius. Cada persona o entitat
podrà presentar fins a dos
propostes.

HABITATGE

Vallbona
promou l'oferta
de cases
I

VALLBONA DE LES MONGES

I

L'ajuntament de Vallbona de
les Monges ha fet una nova
crida a propietaris que vulguin posar els seus habitatges de lloguer. En un ban,
el consistori explica que ha
rebut diferents sol·licituds
de persones i famílies interessades a llogar un habitatge en aquest municipi de
la vall del Corb. En aquest
sentit, l'ajuntament demana als propietaris interessats que ho comuniquin per
poder elaborar una relació
dels habitatges disponibles.
L'estiu del 2020 ja va anunciar la creació d'una borsa
d'habitatges.

NOVABLES

Una plataforma contra aquests projectes reuneix desenes d'entitats de Lleida li
u
leg
e
ra aut p
ren mo Ilnzacions
'L.L ........ '""......

Nou escenari arran
del decret que va
paralitzar molins
i plaques solars

R.R.

I LLEIDA I Una nova plataforma
contra macrocentrals solars i
eòliques reuneix desenes d'entitats de les comarques del pla
de Lleida. Unes noranta ja s'han
adherit al manifest d'aquest collectiu, que rebutja tant les grans
instaHacions d'energies renovables com les línies d'alta i molt
alta tensió que acompanyen els
diferents projectes.
Les seues primeres accions
consisteixen a impulsar al-legacions contra els que estan actualment en tramitació, buscar
suports entre els diferents partits amb representació institucional i organitzar actes informatius, mentre preparen altres
mobilitzacions.
L'últim any, el rebuig de grans
projectes d'energies renovables
es concentrava a la Segarra,
les Garrigues i el Pallars Jussà, on estaven previstes grans
concentracions de molins de
vent i panells solars. Ara molts
d'aquests projectes estan paralitzats i, tanmateix, l'oposició a
aquesta m~na d'iniciatives s'ha
estès al conjunt de les comarques del pla.
Això es deu en gran part a
les dos línies de molt alta tensió que el grup Forestalia projecta a través del pla de Lleida
per transportar fins a Barcelona l'electricitat que generaran
molins de vent i centrals foto-

La presentació de la plataforma ahir a Albatàrrec.
D'ARAGÓ A BARCELONA

Propostes per transportar
energia des d'Aragó
fins a Barcelona desperten
rebuig a Lleida
voltaiques a Aragó. També n'hi
ha una tercera de prevista al Pallars Jussà. La Generalitat hi ha
presentat al·legacions i ha instat
a fer-ho als ajuntaments afectats, i la Dip~tació els ha ofert
assessorament amb aquesta finalitat. A aquestes infraestruc-

EDUCACIÓ RECLAMACIONS

tures elèctriques, s'hi sumen al
Segrià les que hauran d'evacuar
l'energia de les cinc grans centrals fotovoltaiques previstes a
Alcarràs, municipi que actualment concentra el75 per cent de
l'energia solar prevista a Lleida i
el28 per cent de tot Catalunya.
Això es deu al fet que dos promotors impulsen cinc instal-lacions de SO MW cada una. Es
tracta del lO% de les poc més
de cinquanta instaHacions que
han reiniciat la tramitació sota
el nou decret de la Generalitat
o han demanat autorització a
l'Estat (vegeu el desglossament).

• El decret llei que va
aprovar a l'octubre la
Generalitat ha suposat
un nou escenari per a
les energies renovables
a Lleida. Va representar
tornar a la casella de sortida el procés d'autorització
d'un centenar de centrals
solars i més de quaranta
d'eòliques previstes a les
comarques lleidatanes.
Ara només una vintena
d'instal·lacions fotovoltaiques estan en tràmit a
la Generalitat i ni un sol
molí. En canvi, els aerogeneradors que Green Capital projecta a la Segarra
avancen en la tramitació
al superar els SO MW, la
qual cosa converteix la
seua llicència en competència de l'Estat. El mateix
passa amb BCN Solar dos,
amb panells solars previstos a Ciutadilla. El25% de
l'energia verda prevista a
Lleida ja no depèn de la
Generalitat, ni tampoc les
línies elèctriques que promou Fores tali a.

POL[TICA ACTES
••

PUili.IOHA

AJUNTAMENTS

Borsa de
treball per a
tècnics a Tàrrega
1 TÀRREGA I L'ajuntament de
Tàrrega crearà una borsa
de treball per a tècnics de
serveis municipals dins del
subgrup A2. L'objectiu és
donar cobertura a necessitats concretes i prioritàries
de personal d'aquesta categoria o cobrir vacants quan
aquestes no puguin cobrir-se
amb funcionaris de carrera o
personal laboral fix per un
màxim de tres anys, substitució transitòria dels titulars, execució de programes
de caràcter temporal, excés o
acumulació de tasques, entre
altres mecanismes. La retribució és d'un total de 2.074
euros bruts mensuals.

I

Els pares a la protesta d'ahir a les 7.30 del matí.

Junqueras a la xarrada que va protagonitzar ahir a Tàrrega.

Pares de Camarasa mantindran
les protestes pel transport

Junqueras visita diverses ciutats
de Lleida i advoca per la justícia

I CAMARASA I La quinzena de
pares i mares de Camarasa i
Gerb que reclamen millores en
el transport escolar van tornar
ahir a tallar el pas del bus escolar per la carretera de Sant
Llorenç de Montgai, l'LV-9047,
al matí a les 7.30 hores i al mig-

ITÀRREGA I El president d'ERC,
Oriol Junqueras, va visitar ahir
diferents municipis de Lleida,
entre els quals Artesa de Segre,
Balaguer, Mollerussa, Tàrrega
i Alpicat. A Tàrrega va impartir la conferència titulada El

dia a les 14.4S hores. Repetiran aquesta protesta cada dia
fins a aconseguir que Educació
mantingui la ruta del transport
escolar per la C-13 mentre es
negocia que hi hagi dos línies
de bus per a la zona (vegeu SEGRE d'ahir}.

model de Governanç'a Repu-

blicana a l'Oficina Jove, que
es va omplir. Va advocar per
"portar el joc al t.erreny de la
democràcia, l'ètica, els vots i la
justícia mentre que a l'Estat espanyol [predomina) la violència policial, la repressió, l'exili
i la presó", informaL. Pedrós.
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TRANSIT SINISTRALITAT

SEGURETAT

Dos ferits, un de greu, en una
brutal col·lisió a Artesa de Segre

Davant del jutge
per conduir a
186 km/h als
Plans de Sió

Una altra conductora pateix lesions al bolcar el cotxe en un túnel de Salàs de Pallars

En un tram de l'L-310
limitat a 90 km/h

REDACCIÓ
I ARTESA DE SEGRE I Una brutal col-

lisió entre un camió i una furgoneta es va saldar ahir amb
dos persones ferides, una de
les quals de gravetat, a la carretera C-26 a Artesa de Segre.
Els serveis d'emergències van
rebre l'avís passades les 8 del
matí quan, per causes que es
desconeixen i s'investiguen, es
va produir un xoc entre un camió i una furgoneta al punt quilomètric 50 d'aquesta via, a la
Noguera. Fins al lloc dels fets es
van desplaçar set dotacions dels
Bombers, que van haver d'excarcerar el conductor de la furgoneta, que va quedar atrapat a
causa de la coHisió. Els efectius
del SEM van atendre al mateix
lloc un dels afectats, ferit lleu i
que va rebre l'alta en aquell moment, mentre que van evacuar
l'altre conductor en estat greu a
l'hospital Arnau de Vilanova de
Lleida. A causa de l'accident, es
va tallar la circulació en aquest
tram durant quatre hores, fins a
la retirada dels vehicles. Minuts
abans, a les 8.08 hores, una altra
conductora va resultar ferida al
bolcar el seu vehicle a la carretera C-13 a Salàs de Pallars. El
vehicle va xocar amb un lateral del túnel dels Feixancs i la
conductora va ser evacuada en
estat menys greu a l'hospital del
Pallars, a Tremp.
Per una altra banda, l'eliminació dels peatges eleva un
40% els accidents a les autopistes catalanes, amb l'AP-7 al
capdavant en l'increment de
trànsit i sinistres des del passat
1 de setembre, en comparació
amb el mateix període de l'any
2019, segons va publicar ahir
La Vanguardia. A les comarques lleidatanes, l'any passat
va tancar amb un total de 37
víctimes mortals a la carretera,
disset més que el2020, tornant
a nivells de prepandèmia.

li?.S ¡;¡a ';:a' g8

El vehicle denunciat.
I ELSPLANS DE SIÓ I Els Mossos

Brutal col·lisió ahir a primera hora entre un camió i una furgoneta a la C-16 a Artesa de Segre.

ANDORRA

Una allaú destrossa
el restaurant de
la Coma d'Arcalís
I ANDORRA LA VELLA I Una allau

Vehicle bolcat ahir a l'interior del túnel dels Feixancs, a la C-13, a Salàs de Pallars.

Acusats de vendre cocaïna a un menor
d'Artesa de Segre que va ser hospitalitzat
I LLEIDA I L'Audiència de Lleida
té pr evist acollir avui la vista
oral contra vuit acusats de vendre cocaïna a un adolescent de
15 anys a Artesa de Segre. Els
fets van tenir lloc el2018 i les
parts podrien haver arribat a un
acord que evitaria la celebració
del judici. Segons aquest pacte,
que s'ha de confirmar avui, els
acusats acceptarien una pena
cada un de dos anys de presó
per un delicte de tràfic de dro-

va arrasar ahir gran part del
restaurant de la Coma d'Arcalís, a Ordino, al Principat
d'Andorra. Tones de neu van
arribar a l'interior de l'establiment, que va patir importants desperfectes, encara
que no es van lamentar danys
personals. Empleats de l'estació d'esquí van descobrir
les conseqüències de l'allau
a les 5.30 hores.

EMERGÈNCIES

SUCCESSOS TRIBUNALS

L. GARCrA

d'Esquadra van denunciar
penalment dilluns un jove
de 23 anys per duplicar el límit de velocitat a l'L-310 als
Plans de Sió, a la Segarra. El
conductor va ser interceptat
en un control a l'altura del
punt quilomètric 10,8 quan
circulava a una velocitat de
186 quilòmetres per hora, en
un tram limitat a 90. Una patrulla de l'àrea de Trànsit dels
Mossos li va donar l'alto i el
jove haurà de comparèixer
davant del jutjat de Cervera
per un delicte contra la seguretat viària.

gues que causen greus danys a
la salut. Inicialment, la Fiscalia
sol·licitava una condemna per
a cadascun dels acusats de set
anys de presó. En cas d'acceptar
l'acord i la pena de dos anys, els
acusats hauran d'admetre els
fets. El judici estava previst que
se celebrés avui i demà.
Segons l'escrit d'acusació del
Ministeri Públic, els fets es van
conèixer l'any 2018 arran de la
denúncia dels pares d'un menor
de quinze anys que va haver de

ser hospitalitzat a causa del consum de drogues. Els pares van
acudir a comissaria per posar
en coneixement dels Mossos
d'Esquadra la venda de subsHOSPITALITZAT

Els pares del menor de 15
anys van denunciar els fets
després de ser ingressat
per consum de cocaïna

tàncies estupefaents a menors
i es va iniciar una investigació,
que va poder identificar els suposats responsables de la venda
de cocaïna.
Dissabte passat, els Mossos
van detenir a l'avinguda Blondel de Lleida un home que va
ser sorprès amb diverses dosis
de cocaïna, per la qual cosa va
ser arrestat per un delicte de
tràfic de drogues. Per una altra banda, continuen les diligències d'investigació sobre la
macropartida de 620 quilos de
cocaïna trobats fa una setmana en un rotor que va arribar a
Lleida procedent de Panamà,
per la qual ha estat empresonat l'empresari lleidatà que va
adquirir la peça.

Foc de vegetació
per una crema a
Artesa de Lleida
I ARTESA DE LLEIDA I Els Bombers

de la Generalitat van treballar ahir al migdia en un petit
incendi de vegetació a Artesa
de Lleida. L'avís es va rebre
a les 15.31 hores després
d'alertar que una crema de
restes vegetals s'havia descontrolat en una zona propera al cementiri. Fins al lloc
dels fets es van traslladar dos
dotacions dels Bombers de la
Generalitat que van extingir
l'incendi, que va afectar vegetació de la zona.
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ASTRONOMIA EQUIPAMENTS

Homenatge a Lleida a les
víctimes de l'Holocaust

El PAM tanca el 2021 amb
un 63% més de visitants

(LLEIDA I Més

de 200 alumnes
de Secundària dels instituts
Guindàvols, La Mitjana, la
Caparrella, Almenar i Josep
Lladonosa seran els protagonistes el proper 26 de gener
de l'acte que es durà a terme
al Teatre de l'Escorxador en
memòria de les víctimes de
l'Holocaust. El lema d'aquest
any és "One day", vinculat a

l'exili, i el cartell és obra de
Jan López Horcajada, alumne de la Caparrella.
En l'acte, al qual assistiran
entitats i col·lectius, també
hi haurà Llibert Tarragó, fill
de Josep Tarragó, deportat
al camp de Mauthausen que
va organitzar una biblioteca
clandestina al barracó número 13.

SALUT

MARATÓ

Un estudi aporta
informació sobre
el càncer de pell

Donacions
de sang ates
Borge~ Blanques

I BARCELONA I Investigadors

I LLEIDA I El Banc de Sang

del Centre de Regulació
Genòmica de Barcelona
han liderat un estudi en què
han detallat els mecanismes
moleculars que donen suport a les defenses naturals
del cos contra el desenvolupament del càncer de pell.
La revista Cell Reports va
publicar ahir els resultats
d'aquest treball que recopila queratinòcids de ratolí.

continua encara fent una
crida a la ciutadania per
afegir-se a la Marató de
Donants de Sang, que es
prolongarà fins dissabte.
A més de la unitat fixa que
hi ha a l'hospital Arnau de
Vilanova de Lleida, avui de
17.00 a 21.00 hores s'installarà un punt d'extracció al
centre cívic de les Borges
Blanques.

33 I

Va rebre 24.443 visites; però lluny encara de les 35.400 d'abans de
la Covid li Les activitats extraordinàries superen e:xpec~rt~~-~3
REDACCIÓ

I AGER I El Parc Astronòmic del
Mont~ec va tancar la temporada de l'any passat després
de comptabilitzar un total de
24.443 visitants, un 63% més
que el2020, quan tan sols en va
rebre 14.979. Tot i que aquestes xifres han millorat, encara
estan per sota dels nivells anteriors a la pandèmia a causa de
les restriccions sanitàries -el
2019 va rebre més de 35.400
visites- . L'equipament va donar el tret de sortida el 19 de
febrer del2021 per a grups escolars i universitaris; a mitjans
de març va obrir portes al públic general i va estar operatiu
fins diumenge passat, adaptant
el format de les activitats als
protocols de la Covid. Quant a
les propostes extraordinàries,
l'any passat es va reactivar el
Festival d'Astronomia que, del
8 al12 d'octubre, va acollir la
setena edició i va rebre un total
de 1.291 participants, una xifra
que "supera amb escreix" les

Vista general del Centre d'Observació de l'Univers del PAM.

previsions de l'organització.
Així mateix, l'onzena edició
del certamen de música i astronomia, el cicle de Música
sota els Estrelles, va esgotar
totes les entrades. Es van celebrar quatre concerts: els dos
primers amb aforament limitat
de públic i dos més sense res-

tficcions. En total van sumar
419 visitants.
Ara, com és habitual, el Parc
Astronòmic del Montsec tanca les portes per dur a terme
les tasques de manteniment
ordinàries, amb previsió de
reobrir a partir del pròxim 18
de febrer.

El senyor

Pere Ramon Sanz Estornell
Les empreses del Grup SEGRE i els seus treballadors ens unim al dolor del nostre company Benet Cardona i família per la mort del seu sogre.

Lleida, 12 de gener del 2022

El senyor

Pere Ramon Sanz Estornell
Ha mort cristianament el 4 de gener del 2022 als 73 anys.
(E.P.R.)
La seva esposa, Anna; filles, Amàlia i Anna; nets, Georgina, Pau i Marc; gendres, Jordi i Benet i família tota assabenten
els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l'etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimecres dia 12, a les 18.00 hores, a la sala ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

La vetlla tindrà lloc avui dimecres dia 12, de les 15.00 a les 18.00 hores.
D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11 .
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