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LLEIDI A Uns 150 veïns i comerciants del Clot Quatre detinguts per cinc robatoris n a l-leguen contra una mesquita. a l'interior de vehicles a Lleida. 
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CORONA VIRUS "''f ('.~ SITUACIO ACTUAL 

Salut estima que la vacunació ha evitat 
10.000 morts, unes 370 de les quals a Lleida 
La campanya d'immunització contra la Covid compleix un any amb prop de 730.000 dosis administrades 
a la demarcació li La· conselleria demana als positius per test d'antígens que no vagin al CAP 

X. RODRfGUEZ I AGÈNCIES 
1 LLEIDA I La conselleria de Salut 
estima que la campanya de va
cunació contra la Covid, que 
va començar fa just un any, ha 
evitat unes 10.000 morts a tot 
Catalunya, on s'han registrat 
24.453 víctimes del coronavi
rus. Si s'aplica la mateixa pro
porciÓ, a Lleida, que ha regis
trat 900 defuncions, se n'hau
rien evitat unes 370. Així ma
teix, ha estalviat entre 10.000 
i 13.000 ingressos a les UCI i 
unes 80.000 hospitalitzacions. 
Durant aquests dotze mesos 
s'han administrat 13.200.000 
dosis de la vacuna a tot Catalu
nya, unes 730.000 a les comar
ques de Lleida. 

La secretària de Salut Públi
ca, Carmen Cabezas, va afir
mar ahir que "la pandèmia i el 
procés de vacunació han supo
sat el repte més important de 
la història recent i una prioritat 
per a tots nosaltres al departa
ment de Salut". "Ha estat un 
procés complex i d'èxit", va dir 
en un acte de reconeixement als 
sani tan s implicats en la immu
nització celebrat a Barcelona. 

Cabezas va admetre que la 
irrupció d'òmicron ha "dificul
tat" l'escenari <:l'aquest primer 
aniversari i la celebració del Na
dal, però que "l'esforç collectiu 
ha fet que ara tinguem molts 
casos de Covid amb menys càr
rega als hospitals". La coordi
nadora del punt de vacunació 
de Fira de Barcelona, Lourdes 
Carrés, va assegurar que es
tan "cansats però contents" 
de continuar immunitzant i va 
lloar la capacitat d'adaptació 
del sistema. 

D'altra banda, Salut va dema
nar als que donin positiu amb 
un test d'antígens d'automostra 
que no vagin al CAP a repetir la 
prova, tot i que sí que s'han de 
confinar deu dies. Poden con
tactar-hi telemàticament per 
demanar la baixa o comunicar 
el positiu. Si els símptomes em
pitjoren, recomana anar al CAP 
o trucar al112. En un altre or
dre de coses, Salut va confirmar 
507 positius més a Lleida. Els 
ingressats van augmentar a 103 
(5 més) i els que estan a les UCI 
es mantenen en 22. El Conselh 
Generau va informar que entre 
divendres i diumenge es van 
detectar 100 positius a la Val. 
Al Solsonès es van diagnosticar 
150 contagis la setmana passa
da, la xifra més elevada en tota 
la pandèmia. 

Les tres sanitàries que van participar en l'acte d'ahir a Barcelona. Vacunació ahir al CAP de la Pobla de Segur. 
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Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 
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Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 
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VACUNATS PRIMERA 
% PCR/TA POSITIVES DOSI 

• . . . . 
4.501 1.181 12,71 12,82 
2.935 735 11,34 11,68 
924 234 11,13 13,5 

Font Departament de Salut 

(2) 934 segons l'estadist1ca d'AQuAS 
(3)% de pauta completa dels majors de12 anys 

MÓN 

CASOS 'uu. 38.104 
MORTS 5.402.817 

(3) IMMUNITZATS 48,94% 

L'oci nocturn demana a la justícia poder obrir el31 
• La Federació Catalana de 
Locals d'Oci Nocturn (Feca
lon), la Federació Catalana 
d'Activitats de Restauració i 
Musicals (Fecasarm) i la Plata
forma d'Empresaris Afectats 
pel Covid-19 (Peacovid-19) 
van presentar ahir dos re
cursos contra el tancament 
de pubs i discoteques i la 
reducció de l'aforament a la 
restauració que va decretar la 

Generalitat per frenar l'auge 
de contagis. Demanen reobrir 
l'oci nocturn almenys la nit de 
Cap d'Any. La Fecasarm de
mana la nu Hi tat o almenys la 
suspensió cautelar de totes les 
restriccions. La Fecalon, la Fe
deració d'Hostaleria de Lleida 
i una cinquantena d'entitats 
del sector també van presen
tar un recurs per suspendre 
les restriccions de cara a la 

nit de Cap d'Any. A Lleida, 
les pèrdues en l'hostaleria es 
compten per milers d'euros. Es 
preveu que el Tribunal Superi
or de Justícia de Catalunya es 
pronunciï demà o dijous sobre 
les mesures cautelars. La Pe
acovid-19 també ha portat al 
Tribunal Suprem una macro
demanda contra l'Estat per la 
seua gestió durant el primer 
estat d'alarma. 

Exigeixen la paga Covid 
per al personal de neteja 
• Els sindicats CCOO i UGT van 
exigir ahir a la Generalitat que, 
després d'aprovar els pressu
postos, estengui la paga Covid 
que van cobrar els sanitaris pels 
esforços durant la pandèmia als 
treballadors de neteja dels cen
tres sanitaris i sociosanitaris. 
Van assegurar que la rei vi ndi
cació d'equiparació és una de
manda sindical que mantenen 
des del 2020 per a aquest col
lectiu, "que ha estat en primera 
línia" i van demanar una reunió 
urgent amb la Generalitat per 
abordar-la. 

Aragó i cinc autonomies · 
més ordenen restriccions 
• Aragó, Navarra, País Basc, la 
Rioja, Cantàbria i Astúries van 
acordar ahir limitar horaris ico
mensals en hostaleria, restau
ració i oci nocturn per intentar 
frenar l'explosió de contagis, 
amb la mirada posada a la nit 
de Cap d'Any. 

Madrid veta macrofestes· 
previstes per Cap d'Any 
• l a Comunitat de Madrid no 
autoritzarà les cinc macrofes
tes per a les quals sí que havia 
demanat permís aquesta nit de 
Cap d'Any (en què es preveien 
aforaments d'entre 500 i 1.000 
persones) a causa de la situació 
sanitària a la regió, amb una in
cidència superior als 1.100 casos 
per cada 100.000 habitants. 
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112 I COMARQUES 

INCIDÈNCIES CARRETERES 

La falta de pluges redueix a la meitat 
les allaus a la xarxa viària de Lleida 
Aquest any s'han registrat 64 despreniments només en carreteres de la Generalitat 
davant els 120 del 2019 I ...... s , I a ca amb mes incidènc es per pedres 
E. FARNELL 
I LLEIDA I La falta de precipitaci
ons aquest any en comparació 
amb el 2019 i el2020, que van 
ser molt plujosos, ha retallat els 
despreniments de pedres i ro
ques que afecten la xarxa vià
na de la Generalitat a Lleida. 
En concret, aquest any s'han 
comptabilitzat 64 incidències 
enfront de les 120 del2019 o les 
115 del2018, segons dades del 
departament de Territori de la 
Generalitat, que van des de 1'1 
de gener fins al25 de novembre 
del 2021. La comarca del Pa
llars Jussà, amb 21 incidències, 
és la més perjudicada pels movi
ments de terreny sobre les car
reteres. El segueixen el Sobirà 
amb 18 afectacions, el Solsonès 
amb 14 allaus, el Segrià amb 9 
i la Noguera amb dos. 

A la resta de comarques, en
cara que és possible que es pro
duïssin despreniments, no van 
afectar els eixos viaris de comu
mcació. Les afectacions van des 
de la presència de petites roques 
a les calçades fins a moviments 
de terra i roques que impossibi
liten el pas de vehicles o posen 
en perill la circulació. Fonts de 
la conselleria van apuntar que 
aquestes incidències van reque
rir algun tipus d'intervenció per 
restablir la circulació. 

AFECTACIONS A LLEIDA 

Els despreniments comptabilit
zats a la xarxa viària de la Genera
litat a Lleida aquest any. 

DADES 

JUSSÀ I SOBIRÀ 

Les comarques del Jussà i Sobirà 
són les més perjudicades amb 21 
i 18 incidències, respectivament. 

MILIONS 

Inversió de la Generalitat en els 
pròxims 4 anys a la xarxa viària 
per evitar la caiguda de pedres. 

Van ser despreniments de 
"diversa entitat", que van des 
de petites roques fins a altres 
que arriben·a tallar la via du
rant unes hores, com per exem
ple, la C-26 a Solsona i també a 
Navès quan van caure diverses 
pedres d'una tona a la calçada 
l'abril passat o la C-13 a Tremp. 
També destaquen actuacions 
per estabilitzar pendents o sub
jectar malles metàHiques als 
talussos per evitar la caiguda 

lnstal·lació de malles protectores a la C-13 al seu pas per Talarn, al Jussà. 

de pedres. . 
Quant a la inversió, la Gene-

PATRIMONI RESTAURACIÓ 

ralitat preveu més de 12 mili
ons en els pròxims quatre anys 
en treballs de manteniment de 
talussos i terraplens de la xar
xa viària de la seua titularitat 
a Lleida, que suma 1.500 quilò
metres. L'objectiu és garantir la 
seguretat viària i evitar la cai
guda de roques i pedres sobre 
les calçades d'aquestes carrete
res i accessos a nuclis. Els princi-

Obres per consolidar el 
castell d'Alòs de Balaguer 
I AlOS DE BALAGUER I La Diputació 
ha adjudicat per 102.990 eu
ros les obres de consolidació de 
l'estructura del castell d'Alòs 
de Balaguer, propietat de l'ens 
provincial, per frenar l'avançat 
estat de degradació, especial
ment de la torre. 

El projecte també contempla 
una excavació arqueològica per 
obtenir més dades sobre aques
ta fortificació. Actualment, les 
ruïnes d'aquest castell presen
ten greus patologies estructu-

rals i es preveu consolidar l'eix 
central i reforçar l'estructura 
de la torre. 

Precisament, l'objectiu prin
cipal d'aquesta actuació és evi
tar el deteriorament de la torre, 
on està previst un pas per acce
dir-hi per possibilitar que en un 
futur es pugui plantejar la seua 
recuperació com a mirador tu
rístic. Fa un any l'ens provincial 
va tornar a treure a concurs les 
obres perquè l'adjudicatària va 
renunciar al projecte. 

pals eixos viaris de comunicació 
de Lleida tant de l'Estat com de 
la Generalitat han patit en els 
últims anys incidents ocasionats 
per la caiguda de pedres, des de 
l'N-260 (Eix Pirinec) i l'N-230 
fins a la C-13, la C-28 i la C-14, 
entre d'altres. El 2019 es van 
comptabilitzar 120 allaus, en 
gran part per la DANA, que va 
afectar greument les comarques 

del pla, especialment la xarxa 
secundària de carreteres i ac
cessos a pobles. El 2018 hi va 
haver un total de 115 allaus, en 
un any rècord de pluja a Cata
lunya i quan van perdre la vida 
dos persones corg.a conseqüèn
cia d'una gran allau a la carre
tera de la Diputació entre Sant 
Esteve de la Sarga i Castell de 
Mur. 

AGRICULTURA COMPENSACIONS 

Ajuts a explotacions amb 
limitacions naturals 
I llEIDA I La conselleria d'Acció 
Climàtica ha abonat el 70 per 
cent dels ajuts de compensa
ció a les zones amb limitaci
ons naturals de la campanya 
2021. Es tracta de set milions 
d'euros que han rebut 4.704 
beneficiaris de trenta-quatre 
comarques catalanes. Cada 
beneficiari rebrà una mitjana 
de 1.500 euros. Les comarques 
lleidatanes amb més expedi
ents pagats són les Garrigues 
(586 beneficiaris i 295.854 

euros) i el Segrià, amb 322 i 
173.208 euros. Pel que fa a les 
comarques que han rebut un 
import més elevat, són el Jus
sà, amb 746.366 euros i 275 
expedients; el Sobirà, amb 
720.568 euros i 141 expedi
ents; i el Solsonès amb 535.899 
euros i 262 beneficiaris. 

Els ajuts compensen les pèr
dues agràries a les zones amb 
limitacions naturals i volen 
evitar l'abandó d'explotacions 
agrícoles. 
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OBITUARI 

Mor Josep 
Estela, exalcalde 
d'Alcarràs 
REDACCIÓ 
1 LLEI DA 1 Alcarràs va perdre 
ahir el que va ser el primer 
alcalde després de la recupe
ració de la democràcia, entre 
e11979 i el1983. Es tracta de 
Josep Estela, que va morir als 
85 anys. Estela va accedir a 
l'alcaldia amb 43 anys i repre
sentant les sigles d'Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
Va ocupar el càrrec només du
rant el primer mandat. Era, a 
més, pare de Josep Maria Es
tela, que la setmana passada 
va ser nomenat cap dels Mos
sos d'Esquadra en substitució 
del major Josep Lluís Trapero. 
L'ajuntament d'Alcarràs va 
lamentar la pèrdua del primer 
edil de la democràcia. 

PATRIMONI 

Restauren el 
castell de 
Sarroca 
I SARROCA DE llEI DA I La dipu
tació de Lleida ha finalitzat 
les obres de restauració del 
Castell de Sarroca, monu
ment declarat Bé Cultural 
d'Interès Nacional (BCIN). 

Les actuacions que s'hi 
han portat a terme estan 
incloses al projecte del Pa
tronat de Promoció Econò
mica Paisatges de Ponent, 
amb un pressupost d'adju
dicació d'un total de 77.091 
euros cofinançats per la ins
titució provincial. Aquesta 
intervenció s'ha centrat en 
la consolidació i neteja, que 
té com a finalitat preservar 
el monument i frenar la de
gradació del castell. 

COMUNICACIONS 

Arbeca talla 
el camí de la 
Carrerada 
I ARBECA I L'ajuntament d'Ar
beca va tancar ahir a la cir
culació el camí de la Carre
rada a l'altura de l'encreua
ment amb la carretera de 
Vilanova. Estarà tallat fins 
al pròxim dilluns 3 de gener 
per fer·obres de millora als 
accessos. 

D'altra banda, el consis
tori porta a terme obres de 
canalització de serveis soter
rats a l'avinguda Belianes, 
plaça Lluís Companys, car
rer del Pou, avinguda Verge 
de Montserrat i avinguda de 
les Borges Blanques fins al 
Camp Municipal d'Esports, 
segons van assenyalar fonts 
municipals. 

cfarre
Resaltado


	S202112281

