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La campanya d'immunització de la Covid comenc;a per als serveis essencials amb l'administració de la_ vacuna 
d'Oxford al personal de presons, farmacies i fisioterapeutes. Aquests dos últims col·lectius hauran d'anar a sis centres 
de Lleida i dema sera el torn deis cossos de seguretat i emergencies. Catalunya rep aquesta setmana 112.000 dosis. 

......................... . .................................... ···························· ..•................ ~ . . .. . ... ....... .. . ~~ .... ....... ............. .. ............ ............ ............ ... .......... ...................... ... ............. . .. ............... .. 

CORONAVIRUS ~ SANITAT 

lnici aVui de la vacunació al personal de 
farmacies i presons i als fisioterapeutes 
Els primers de serveis essencials, i dema sera el torn de policies i bombers 
M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 El departament de Salut 
comen~a aquesta tarda a vacu
nar contra la Covid el personal 
de serveis essencials a Lleida i 
Catalunya i els primers seran 
els funcionaris de presons, far
maceutics, auxiliars de farma
cia i fisioterapeutes. D'aquesta 
manera, han estat inclosos en
tre els coHectius a immunitzar 
amb la vacuna d'AstraZeneca/ 
Oxford al ser considerats perso
nal de serveis essencials, ja que 
inicialment estava destinada a 
policies, bombers i membres de 
protecció civil, que comen~aran 
a rebre-la dema dimecres. 

La consellera de Salut, Alba 

CENTRES DE VACUNACIÓ 

El pavelló Onze de 
Setembre de Lleida i els 
CAP de Tarrega, Tremp, 
Vielha i la Seu i Puigcerda 

L'hostaleria veu 
11Un pas endavant" 
les dos hores 
més d'obertura 

Vergés, va explicar ahir que a 
Catalunya han arribat 31.800 
dosis d'aquesta vacuna i que la 
seua administració al personal 
de presons es fara als mateixos 
centres. penitenciaris. Pel que 
fa al de farmacies i els fisiote
rapeutes, se'ls inoculara en 37 
centres repartits per Catalunya. 
N'hi ha dos a la regió sanitaria 
de Lleida: el CAP de Tarrega i 
el Pavelló Onze de Setembre; 
1 quatre a la de l'Alt Pirineu i 
Aran: els ambulatoris de Tremp, 
Vielha , la Seu i Puigcerda. 
Aquests professionals rebran un 
missatge indicant on han d'anar 
1 a quina hora. A partir de de
ma, sera el torn deis cossos de 
seguretat i d'emergencies. En el 
cas deis Mossos, s'administraran 
a les comissaries de Lleida i la 
Seu, segons va revelar !'agencia 
ACN. 

Diverses persones al restaurant Llobregat de Lleida més enlla de les 15.30 hores. 

• Les noves mesures contra 
la Covid van entrar ahir en 
vigor i, entre altres canvis, 
permeten que l'hostaleria 
obri una hora més durant la 
franja d'esmorzars -de 7.30 
a 10.30- i una altra a la de 
dinars - de 13.00 a 16.30. 
"Són dos hores i benvingu
des siguin. És un pas enda
vant", va assenyalar ahir el 
secretari general de la Fede
ració d'Hostaleria, Ramon 
Solsona, que va afegir que 
"es notara més al matí, pero 
també hi ha possibilitats que 
persones que surtin de tre
ballar a les 15.00 vagina di
nar a un restaurant". Per a 
Solsona, "l'important és no 
tornar enrere". No obstant, 
el sector va demanar obrir 
ininterrompudament fins a la 
tarda, pero Salut ho va vetar. 

··--... --..... __ 

Motiu de l'avan~ Vacunes d'AstraZeneca que van arribar ah ir a Catalunya. 

Salut avan~a la vacunació als en residencies i, en menor grau, 
serveis essencials -prevista a en segones per a sanitaris. De 
l'abril- després que la vacuna moment no s'han refor~at els 
d'AstraZeneca hagi quedat li- equips de vacunació, pero sí els 
mita da a la franja d'edat d'en- del sistema de rastreig. Ja hi ha 
tre els 18 i 55 anys davant de més de set-centes persones entre 
la falta d'informació sobre la rastrejadors, membres de vigi
seua eficacia en la gent gran, -lancia epidemiológica i gestors 
ja que ara són prioritaris usu- de Covid. 
aris i personal de residencies, 
sanitaris ¡ grans dependents, a Caraderístiques d'AstraZeneca 
qui es continuara administrant 
les de Pfizer i Moderna. Així, 
ahir van arribar 1.350 dosis de 
Pfizer a Lleida, que s'utilitzaran 
per a primeres i segones dosis 

L'última vacuna aprovada per 
la Unió Europea és diferent de 
les de Pfizer i Moderna, ja que 
esta elaborada amb un virus 
debilitat, el refred~t comú dels 

ximpanzés, mentre que les al
tres dos contenen l'ARN mis
satger basat en el genoma de la 
Covid. A més, la d'AstraZeneca 
té una eficacia del 59,5% i les 
altres dos, de més del94%. Les 
tres han d'administrar-se amb 
dos dosis i la d'Oxford té un in
terval d'entre 4 i 12 setmanes, 
28 o 84 dies, la de Pfizer d'entre 
21 i 42 dies i la de Moderna, 
d'almenys 28 dies. Aixo sí, la 
d'AstraZeneca és la més facil 
de gestionar ja que no s'ha de 
congelar i es manté entre els 2 
i els 8 graus. 

ELSDETALLS 

Catalunya rep aquesta setmana 
112.000 dosis de les tres vacunes 

~ 

• La consellera de Salut, Al
ba Vergés, va anunciar ahir 
que "comencem una nova 
etapa de vacunació amb la 
maxima administració als 
coHectius prioritaris de les 
dosis que arribin". En aquest 
sentit, va dir que aquesta set
mana s'espera que Catalunya 
rebi 112.000 dosis entre les 
vacunes de Pfizer, Moderna 
i AstraZeneca. D'aquesta úl
tima se n'han rebut 31.800 
dosis; de la de Pfizer, 64.530, 
in'han d'arribarunes 15.700 
de Moderna. 

Vergés va indicar que 
aquesta setmana es posa
ran 26.000 primeres dosis: 
15.000 de Pfizer i 11.000 
de Moderna, per la qual co
sa es repren l'administració 
de primeres dosis d'aquestes 
vacunes i també es completa
ra el procés d'immunització 
amb segones dosis. En total, 
es preve u en administrar més 
de 100.000 dosis en els pro
pers dies. 

De moment, 196.537 per
sones han rebut la primera 
dosi a Catalunya i 127.047, la 
segona. Entre el pla de Llei
da i el Pirineu s'han inocu
lat 13.794 primeres dosis i 
11.221 segones, basicament 
a usuaris de residencies. En 

RESIDENCIES 

Salut esta elaborant 
protocols per "recuperar 
la vida" dins de 
les residencies 

aquest sentit, la consellera va 
celebrar que les xifres epide
miologiques a les residencies 
"estan millorant molt" i que 
han disminult els brots. Ver
gés va avan~ar que tecnics 
de Salut es tan elaborant els 
protocols per "recuperar la 
vida" dins de les residencies, 
encara que no va concretar 
cap mesura nova. 
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PREPARATIUS 

El Govern creu que el99 per cent de 
meses té prou persona~ per obrir 
Al compta·r almenys amb tres persones per a les places de president i vocals 11 Les 
peticions' d'exempcio ja sumen el27% deis titulars i suplents de Lleida 

REDACCIÓ 1 AGENCIES 
1 LLEIDA_,.I El director general de 
Processos Electorals de la Ge
neralitat, Ismael Peña-López, 
va afirmar ahir que el 99% de 
les meses ·electorals ja té "prou 
membres" per constituir-se el 
14-F. Va detallar que el65,78% 
té els nou membres: un presi
dent, dos vocals i dos suplents 
per a cada lloc. Davant aques
tes, 1'1,08 per cent té almenys 
un recanvi per si falta un titular, 
mentre que el 0,39% compta 
només amb la dotació mínima, 
sense relleus. Va afegir que un 
1,16 per cent no té ni el mínim, 
encara que va apuntar "també 
falta de dades". 

MOLLERUSSA 

Concentra els centres 
de votació als pavellons 
firals i hi haura tres 
desinfeccions 

Peña-López va afirmar que, 
excloent les meses sen se dades, 
"només una té dos membres", 
i no podría constituir-se, men
tre que la resta ja té la dotació 
mínima necessaria. Aquestes 
declaracions arriben després 
de dies en que es va plantejar 
la possibilitat que meses sense 
constituir obliguin a votar un 
segon dia, i que aixo ajornés la 
publicació de resultats. Aquesta 

es 

El pavelló firal de Mollerussa acollira els tres col·legis electorals de Mollerussa. 

por respon a les nombrases pe
ticions d'exempció. Són ja unes 
24.000 persones a tot Catalu
nya, i a Lleida s'eleven a 1.389, 
el27 per cent deis 5.094 titulars 
i suplents que han d'anar a les 
meses. La gran majoria de les 
peticions s'han acceptat. Davant 
d'aquesta situació, almenys 18 
ajuntaments elegeixen nous 
membres per cobrir vacants, 
mentre que la junta electoral 

de zona de Cervera ha obert 
una borsa de voluntaris per su
plir possibles baixes. Per la seua 
part, els ajuntaments ja prepa
ren els col·legis electorals. Són 
317 de Lleida amb 566 meses. 
A Verdú, la brigada el va posar 
a punt al castell, un espai ampli 
que permet un circuit d'entra
da i de sortida. A Mollerussa, 
els centres de votació es con
centren als pavellons firals. Hi 

haura desinfeccions abans, du
rant i després de votar, i esta 
previst un simulacre. Perla seua 
part, Tarrega té a punt el mate
rial sanitari que entregara als 
membres de les meses. Quant 
al dispositiu policial, hi partici
paran 14.200 agents de Mossos 
i policies locals, 3.200 més que 
el 2017. Hi haura una parella 
de forma permanent en cada 
col·legi amb EPI al tom de tarda. 

Carrizosa crida a la partid pació diumenge 
El líder de Ciutadans assegura a Lleida que la forrnació taronja és l'única garantía per 
tenir un "govern constitucionalista" i per iniciar una etapa de convivencia i can vi 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El candidat de Cs a la 
presidencia de la Generalitat, 
Carlos Carrizosa, va dir que 
votar Cs és "l'única garantía 
que hi hagi un govern consti
tucionalista", i que governa
ran pera tots els catalans per 
solucionar els problemes de 
veritat, en una nova etapa de 
convivencia i can vi. El líder de 
la formació taronja va advertir 
que "aixo només es pot revertir 
fomentant la participa ció" a les 
eleccions de diumenge. Carri
zosa va fer aquestes declaraci
ons ahir a Lleida al costat del 
candidat local, Jorge Soler,.el 
portaveu de la formació al Con
grés, Edmundo Bal, i el diputat 
Guillermo Díaz. 

Carrizosa va expressar que 
"Catalunya pateix les maxi
mes restriccions i els mínims 
aj uts", i va lamentar que el 

-

Carlos Carrizosa ahir a la pla~a Sant Joan de Lleida. 

Govern no hagi parlat amb els 
hostalers per pactar cap tipus 
de mesures, i que les que han 
instaurat no són compatibles 
amb la viabilitat del seu negoci, 

i va afegir que "no pot ser que 
els negocis que estan obligats 
a tancar hagin de pagar igual
mentimpostos", perla qual co
sa es va comprometre a aplicar 

una política de "zero ingres
sos i zero quotes". Va declarar 
que s'ha d'accelerar el procés 
de vacunació i va recordar que 
Ciutadans ha fet propostes en 
la línia de formar i dedicar més 
personal per aconseguir la im
munitat al més aviat possible. 
Perla seua part, Jorge Soler va 
incidir que Ciutadans ha liderat 
el Parlamenten propostes, tant 
sanitaries coro a nivell econo
mic i social. Va apostar per re
for<;ar les infraestructures i el 
sistema sanitaria Lleida, que 
ha estat greument afectat per 
la pandemia. 

D'altra banda, Carrizosa va 
rebutjar que es pugui retardar 
la publicació deis resultats de 
les eleccions. "Els constituci
onalistes guanyarem i volem 
saber-hola mateixa nit". Va 
reclamar publicar l'escrutini 
diumenge i "puntualment". 

CUP 

SEGRE 
Dimarts, 9 de febrer del2021 

La CUP exigeix el 
tancament de 
l'academia 
militar de Talarn 
ILLEIDA 1 La CUP va exigir ah ir 
el tancament de !'Academia 
Militar de Talarn i va propa
sar recuperar les instaHaci
ons per acollir la Universi
tat del Pirineu, com una eina 
per teixir la unitat territorial. 
La formació va reivindicar 
des de Tremp la retirada de 
l'exercit espanyol de Catalu
nya i va defensar una repú
blica catalana antimilitarista, 
cooperativa i solidaria inter
nacionalment. Així m ateix, 
va destacar l'increment del 
10% de la despesa militar als 
pressupostos de l'Estat per 
aquest exercici, per part del 
Govern "més progressista 
de la historia" amb el suport 
d'ERC i ECP. Va denunciar 
la tebiesa de Junts i ERC per 
"tolerar la militarització de 
la societat". 

ECP proposa un nou 
pacte d'indústria 
1 TARRAGONA 1 La candidata 
d'ECP, Jéssica Albiach, va 
propasar ahir un nou Pacte 
Nacional per a la Indústria 
per canviar el model produc
tiu catala. Va assegurar que 
les polítiques que s'han dut a 
terme des de les conselleries 
de Treball i Empresa "només 
han portat pel pedregar" i 
han deixat "abandonats" els 
treballadors del país. 

El PP diu que Vox portara 
"confrontació" 
1 BARCELONA 1 El candidat del 
PP, Alejandro Fernández, va 
avisar ahir que Vox portara 
"confrontació i falta de pro
grés" a Espanya. Va alertar 
contra els moviments "naci
onalpopulistes" europeus en 
els quals, va assegurar, s'ha 
inspirat Vox, com la Lliga 
Nord italiana o el Front Na
cional frances. 

Es dobla la delegació 
de poders electorals 
1 LLEIDA 1 Els notaris de Cata
lunya han autoritzat el doble 
de poders electorals q~e en 
les anteriors eleccions. Es un 
tramit per a persones amb 
problemes de mobilitat per
que una altra sol·liciti per ells 
el vot per correu. 

Correos amplia horaris 
peral vot per correu 
ILLEIDA 1 Les oficines de Cor
reus que habitualment es tan 
tancades a les tardes obriran 
fins dijous de 16.30 a 19.45 
per facilitar el vot per cor
reu. Els que ho han sol·licitat 
tenen fins divendres per di
positar el vot. El termini per 
a les peticions va acabar di
vendres passat amb 284.706 
soHicituds. 
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COMARQUES Fraga restaura !'entrada al barrí jueu 

www segre comlcomarques 1 
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ESQUÍ EDUCACIÓ 

Més de vuitanta nens de I'Ait Urgell estrenen 
I'Esport Blanc, una part a Port del Comte 
Hi participaran 982 alumnes de centres escolars del Pirineu després d'un mes de suspensió per la Covid 
11 Avu continuara per als col·legis del Pallars Jussa i dema per als del Pallars Sobira i el Solsones 

Nens del col·legi Pau Claris de la Se u a Masella. 

l'estació de Port del Comte va ser la primera a estrenar el programa E sport Blanc Escolar. 

C.SANS/M.MOLINA 
1 LLEIDA 1 El programa Esport 
Blanc Escolar va comenc;ar 
ahir al Pirineu de Lleida des
prés d'entrar en vigor el confi
nament comarcal, que permet 
aquesta activitat sempre que les 
sortides per esquiar siguin d'un 
sol día í sense pernoctar. El van 
estrenar 84 alumnes de l'Alt Ur
gell. Hi va haver 57 nens i nenes 
de-tercer i quart de Primaria de 
l'escola Pau Claris de la Seu a 
l'estació de Masella; i 27 alum
nes més del coHegi Sant Jordi 
d'Oliana a la de Port del Comte. 
La resta de centres del Pirineu 
els seguiran de forma progres-

siva. Les escoles del Jussa faran 
avui la primera jornada, i els 
del Solsones i el Pallars Sobira, 
dema. L'Alta Ribagor~a comen
~a divendres i Aran, la setma
na vinent. Segons dades de la 
secretaria general de l'Esport, 
aquest any participen en l'Es
port Blanc Escolar 982 alumnes 
de centres educatius del Pirineu 
lleidata. Així dones, 318 són de 
vuit escoles de l'Alt Urgell, 146 
d'Aran, 137 del Pallars Sobira, 
71 del Solsones, 225 del Jussa i 
85 de la Ribagor~a. 

El programa comen~a amb 
gairebé un mes de retard, des
prés que Educació en frenés 

INFRAESTRUCTURES MOBILITAT 

Servei de transport a la 
demanda a la Noguera 
1 LLEIDA 1 El secretari d'Infra 
estructures i Mobilitat, Isi
dre Gavín, va explicar ahir el 
projecte de rodalies de Lleida 
en l'ambit de la Noguera al 
presídent del consell, Míquel 
Piensa, i el conseller comarcal 
de Terrítori, Xavier Terré. Es 
van citar a estudiar detalla
dament, a través d'un grup de 
treball, el servei Clic.cat de 
transporta la demanda, impul
sat per Territori, per adaptar-lo 
a la mobílitat de la Noguera i 

donar resposta a les necessi
tats de la comarca. En aquest 
sentit, Gavín va detallar com 
s'anira implantant el projec
te de rodalies i van analitzar 
~s actuacions deis serveis de 
transport públic. aíx'imateix, 
van compartir les da des de de
manda deis díferents serveis 
com la línia de tren de Lleida-la 
Pobla de Segur, gestionada per 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) i que comptara amb un 
tercer tren alllarg d''!quest any. 

l'inici arran de l'anunci de la 
secretaria general de l'Esport. 
Va al·legar que les sortides es
colars fora del municipi de resi
dencia estaven restringirles pel 
confinament municipal per la 
Covid-19. Es tracta d'un cicle de 
vuit sessions per als alumnes de 
3r i 4t de Primaria, que té com 
a finalitat impulsar els esports 
hivern als coHegis de les comar
ques de muntanya. 

Perla seua part, responsa
bles de les estacions d'esquí de 
Lleida van mostrar satisfacció 
per !'arribada d'esquiadors que 
contribueixen a reprendre l'ac
tivitat a les estacions. Nens del col·legi Sant Jordi d'Oiiana a Port del Comte. 

Pancarta contra el futur pas elevat de Térmens 
1 T~RMENS 1 Dissabte va apareíxer a Térmens una pancarta contra 
el pas elevat que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) projecta 
en aquesta població de la Noguera, al suprimir el pas a nivell 
de la carretera C-13. 

UP vol retirar la massa forestal afectada per Filomena 
1 LLEIDA 1 UP adverteix de les afectacions a les masses forestals del 
Segria, Garrigues i Urgell on va causar més danys el temporal 
Filomena, amb una quantitat important de branques caigudes 
que augmenta el risc d'incendi. Per aquesta raó, el sindicat 
agrari demana un pla d'actuació abans de l'estiu. 

Corbins incorpora un nou treballador a la brigada 
1 CORBINS I Corbins ha incorporat un nou treballador a la brigada 
municipal per a treballs de jardinería. També donara suport a 
les tasques de manteniment en equipaments municipals. 

AIGÜES 

Insten a millorar 
la depuració de 
l'aigua a Aran 
1 VI EL HA 1 El Conselh Genera u 
d'Aran ha soHicitat a l'ACA 
estudis per millorar el procés 
de depuració d'aigües residu
als. Busca evitar que aigua 
neta de la pluja i el desglac; 
arribi a les depuradores, fa
cilitar que poblacions com 
Vilamos o Es Bordes puguin 
tenir en un futur les seues 
propies instaHacions de de
puració, i la implantació d'un 
coHector pera la població de 
Bagergue. 
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SALUT DRETS: . 

-F un Mor una de les cigonyes més 
longeves de Ponent, anellada fa 27 anys. 

Ci e Creadors de 'Coco', 'Toy Story' 
i 'Up' participaran en I'Animac. 

SEGRE 
Dimarts, 9 de febrer del2021 

Laccés a l'avortament, paralitzat a Lleida 
Segueix com a única província catalana sense practicar interrupcions voluntaries quirúrgiques de 
l'embaras i el Pirineu, sense el farmacologic 11 Salut va prometre "solucions" per abans del2021 

M. CABELLO 
1 LLEIOA 1 Les dones embarassades 
continuen sense poder avortar 
de forma voluntaria al Pirineo 
malgrat que la Generalitat va 
prometre una "solució parcial" 
que havia d'entrar en funcio
nament a finals del2020. Així 
mateix, Lleida continua sent a 
dia d'avui, i malgrat els anun
cis de Salut, l'única província 
catalana que no practica avor
taments quirúrgics, per la qual 
cosa les lleidatanes que desit
gen interrompre l'embaras entre 
la novena i la 14a setmana de 
gestació es veuen obligades a 
desplac;:ar-se a Barcelona, Tar
ragona o Girona. 

lectius feministes del Pallars i 
de l'Alt Urgell denuncien una 
vegada més que "seguim en la 
mateixa situació de precarie
tat". Des de Fem Jussa van cri
ticar les "falses promeses" de 

CRfTIQUES 

El col·lectiu feminista Fem 
Jussa denuncia les "falses 
promeses" i la "hipocresía" 
deis partits polítics 

la Generalitat que, "per ara, no 
s'han complert". Més enlla de 
la demora d'aquest nou servei, 
van assegurar que "les propos
tes ens semblen insuficients, i 
continuem reivindicant poder 
avortar als hospitals de la xarxa 
pública". 

"Veiem hipócrita la reacció 
deis partits polítics que es van 
posicionar a favor de l'accés a 
l'avortament a tot el territori 
quan aquest va ser un tema 
mediatic, pero a dia d'avui no 
forma part de les qüestions 

principals de la seua agenda 
política". En aquesta mateixa 
línia es va expressar el Col·lec
tiu Feminista Alt Urgell, que, 
en un·comunicat, va subratllar 
la "greu situació" en la qual es 
troben les dones lleidatanes que 
volen avortar i va posar l'accent 
en l'objecció de consciencia dels 
facultatius com a principal tra
va per interrompre la gestació. 
Van denunciar que "els metges 
s'eseuden en el dret a l'objecció 
de consciencia, actuant en de
triment dels drets de les dones". 

Augmenten les 
interrupcions 
d'embarassos, 
amb 877 el2019 

Davant de la falta d'opcions 
per interrompre l'embaras de 
forma voluntaria a les comar
ques lleidatanes i les protestes 
deis coHectius feministes, el de
partament de Salut va anunciar 
al novembre que dos professio
nals de !'hospital Arnau de Vi
lanova es desplac;:arien setma
nalment als hospitals de Vielha 
i Tremp per donar resposta a les 
demandes d'avortament farma
cologic i que, a Lleida ciutat, la 
clínica Vithas seria la primera 
autoritzada a la demarcació per 
practicar els quirúrgics. Encara 
que la consellera Alba Vergés va 
assegurar en un ple del Parla
ment al desembre que "l'accés 
a l'avortament a Catalunya esta 
gar.antit i, si no és així, hi po
sarem solució", fonts de Salut 
van explicar ahir a aquest diari 
que Lleida encara no disposa 
d'aquests nous serveis, a !'espera 
de les acreditacions -correspo
nents. En aquest sentit, els col- Protestes de col·lectius feministes a favor d'un accés a l'avortament públic, el desembre a Lleida. 

• Un total de 877 dones 
de les comarques lleidata
nes van decidir interrom
pre de forma voluntaria 
l'embaras durant el2019, 
fet que su posa un augment 
del2,57% respecte a l'any 
anterior i la xifra d'avor
taments més elevada en 
els últims sis anys. Segons 
l'últim informe del mi~is
teri de Sanitat i publicat 
per SEGRE, de les 877 do
nes que van decidir avor
tar el2019, prop del12% 
tenien menys de 20 anys. 
Concretament, 103 llei
datanes menors d'aquesta 
edat van decidir interrom
pre la gestació, davant de 
les 90 que ho van fer el 
2018. Així mateix, unto
tal de 35 menors d'edat re
sidents a la província van 
avortar, la més jove d'elles 
de 13 anys. Segons Sani
tat, els centres que van 
notificar casos d'avorta
ment farmacologic durant 
el 2019 van ser els CAP 
de Balaguer, Mollerussa 
i Tarrega, així com !'hos
pital Arnau de Vilanova 
de Lleida. Aquestes da des 
confirmen una tenden
cia a l'alc;:a en el nombre 
d'avortaments en els úl
tims anys. 

TRADICIÓ FESTES 

SOS de Solsona per evitar 
festes il·legals per Carnaval 
1 SOLSONA 1 L'alcalde de Solsona, 
David Rodríguez, va demanar 
ahir ajuda als pares i mares de 
joves per evitar possibles festes 
iHegals per celebrar Carnaval. 
"Temo que grups de joves facin 
plans per reunir-se i celebrar 
la festa a la seua manera", va 
explicar Rodríguez en un vídeo 
que el consistori va compartir a 
través de les xarxes socials. A 
falta de dos dies per al Dijous 
Gras, !'alcalde de la capital del 
Solsones va advertir que "no 

ens estem jugant només el confi
nament, sinó les vides de perso
nes". L'Associació de Festes del 
Carnaval de Solsonaja va deci
dir el mes passat suspendre tots 

~ls actes presencials d'aquestes 
multitudinaries celebracions 
ates l'augment de casos de la 
Covid-19. La 51a edició del Car
naval de Solsona, prevista de 
1'11 al17 de febrer, se celebrara 
aquest any de forma telematica, 
alternativa per la qual han optat 
la majoria de munic~pis. 

DEMOGRAFIA ESTADÍSTIQUES 

Catalunya arribara als 3,7 milions de llars 
el2048 després de sumar-ne 700.000 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 L'lnstitut d'Estadística 
de Catalunya (Idescat) preveu 
que el nombre de llars continu
ara augmentant a Catalunya 
fins a assolir els 3,72 milions 
el 2048, unes 694.000 més 
que l'any 2018. Així, i segons 
les previsions de l'ldescat, les 
llars d'una persona són les que 
"més augmentaran en termes 
relatius" en les proximes tres 
decades (un 41,9%), la qual co
sa suposara uns 1,12 milions 

de llars unifamiliars el2048, 
i les de dos persones, que són 
les més habituals en l'actuali
tat, també creixeran un 36,8 
percent. 

En aquest sentit, !'informe 
també destaca que en el perí
ode del 2018-2033 les comar
ques lleidatanes a les quals més 
es notara l'augment de llars 
(unipersonals i de dos convi
vientes) seran Aran, la Segar
ra i el Solsones, amb un incre
ment d'entre un 10 i un 15 per 

cent, seguides de la Noguera, 
Pla d'Urgell, Segria i Alt Ur
gell (5%-10%). Les comarques 
en les quals esta previst que es 
no ti menys aquest augment són 
les Garrigues, Pallars Sobira i 
l'Alta Ribagor~a. A Catalunya, 
el major creixement es produi
ra a les comarques del Mares
me, Baix Penedes, Tarragones i 
Girones, amb al voltant d'un 20 
per cent, mentre que la Terra 
Alta sera l'única comarca en 
que disminuiran. 

1 1 
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Un lleidata, premi al millar 
investigador jove del2020. 

+ 

ILLEI DA 1 L'investigador lleidata i 
professor ajudant de la Univer
sitat de Lleida (UdL) Alvaro de 
Gracia ha estat nomenat recent
ment perla revista Sustainabi
lity com el millor investigador 
jove de l'any passat. "Es tic molt 
content per ha ver rebut aquest 
reconeixement. La veritat és 
que no m'ho esperava. És un 
premi al treball incessant que 
he dut a terme en els últims 
anys, en els quals ja he publicat 
un total de noranta articles en 
revistes científiques", va apun
tar De Gracia. En aquest sentit, 
centra les seues investigacions 
en els camps de l'efiéiencia ener
getica i l'emmagatzematge de 
l'energia termica. "Cree que, 
com a societat, tenim un repte 
i és lluitar contra el canvi clima
tic, tant a nivell personal com 
a nivell científic", va afirmar 
!'investigador. L'investigador lleidata Alvaro de Gracia. 

adia Xarcuters de Tremp guanya el primer 
premi a la millor Botifarra d'Ou Singular 
Badia Xarcuters de Tremp s'ha al~at amb el premia la mi
llor Botifarra d'Ou Singular de Catalunya en la 6a edició 
del Concurs de Botifarra d'Ou Artesana, organitzada per 
la Fundació Oficis de la Carn. Hi va haver 62 participants. 

Ángela Molina, Goya 
d'Honor 2021: "El 
cine mai no morira" 

Cultura es comprometa restaurar I'Ubla 
de Subira d'AI on amb fons europeus 

Coca de recapte amb cal~ots, segona proposta 
dei'Dotze mesos, dotze joies de I'Horta de Lleida' 

Ángela Molina rebra el 6 de 
mar~ el Goya d'Honor i pos
siblement sera l'única a fer
ho de forma presencial al Te
atre Soho de Malaga a causa 
de la pandemia."El cine mai 
morira", va apuntar l'actriu 
madrilenya de 65 anys. 

La consellera de Cultura, Angels Ponsa, es va comprome
tre durant una visita al Pallars Sobira a recuperar l'Ubla 
de Subira, un peculiar palier d'Altron, amb els fons del 
programa Next Generation de la UE. 

Una coca de recapte amb cal~ots. Aquesta és la segona proposta 
presentada diumenge passat en el marc del projecte Dotze mes os, 
dotze joies de l'Horta de Lleida, una campanya conjunta entre la 
pastisseria Carme i el Grup Aragones. 

HORÓSCO 
ARIES 21-1111 19-IV. 
Mantingueu-vos enfocats en el que 
esteu provant, i encoratjareu els altres 

a seguir el vostre exemple. Trie u procedir amb 
bondat. S'afavoreix l'amor. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Deixeu de banda les vostres diferencies; 
concentre u !'energía a fe~ coses a 

temps. Un impuls pera un canvi personal que 
promogui una atmosfera relaxant us alleujara. 

BESSONS 21 -V 1 20-VI. 
Una nova posició, projecte o societat us 
desafiara inteHectualment i us impul-

sara a aprendre més i a cuidar-vos millor, a vos
altres i al vostre futur economic. 

CANCER 21-VI 1 22-VII. 
Oferiu suggeriments, feu la vostra part 
i pose u fi als assumptes inconclusos. 

Gestioneu amb entusiasme els assumptes de 
diners, contractes o esfor~os conjunts. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Preneu la iniciativa, cuideu els interes
sos i feu les coses a temps. Una oportu-

nitat és evident, pero depen de vosaltres apro
fitar qualsevol situació que encareu. 

VERGE 23-VIIl 1 22-IX. 
Viviu i apreneu. Preneu-vos el vostre 
temps, escolteu amb atenció i feu canvis 

que millorin la vostra posició social, actitud i les 
relacions amb els altres. No correu un risc. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
La forma com porteu els negocis, ma
negeu les inversions i tracteu els pro-

blemes de salut marcaran la diferencia. Els canvis 
personals poden ser beneficiosos. 

ESCORPIO 23-X 1 21-XI. 
Sorgira un problema amb la parella, un 
amic o parent si sou francs o indulgents. 

Relaxeu-vos, sigueu introspectius i permeteu que 
les situacions vinguin de manera natural. 

SAGITARI22-XI 1 21 -XII. 
Sigueu conscients de qualsevol situació 
que afonteu. Sigueu positius, oferiu 

informació i arribeu a conclusions basades en 
fets, no en conjectures. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Prepareu un pla i després poseu-lo en 
marxa. No permeteu que el que els al-

tres facin o us impedeixin a arribar a la destinació. 
Un enfocament singular conduira a una oferta. 

AQUARI20-I 1 18-11. 
No deixeu res a l'atzar i superareu qual
sevol que intenti eclipsar-vos. La confi-

an~a. la dedicació i la disciplina seran els vostres 
passatges a l'exit. S'afavoreix !'amor. 

PEIXOS 19-11 1 20-111. 
Busqueu una oportunitat i no dubteu a 
aprofitar una oferta. La manera en que 

la condu'iu impressionara algú que pot ajudar-vos 
a avan~ar. Feu suggeriments. 
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POLÍTICA CULTURAL LLIBRES 

El Bibliobús Pere Quart del 
Pirine~ arribara a I'Ait Urgell 
La ruta pels Rallars i l'Alta Ribagon;a s'amplia a Coll de Nargó, 
Organya i el Pla de Sant Tirs 11 Ja suma divuit poblacions 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El Bibliobús Pere 
Quart, un servei bibliotecari 
ambulant amb gairebé qua
ranta anys d'historia des que 
va comen~ar a rodar el1982 al 
Pallars Jussa i l'Alta Ribagor
<;:a, arribara a partir d'aquest 
mes de febrer també fins a 
tres localitats de la comarca 
de l'Alt Urgell: Coll de Nargó, 
Organya i el Pla de Sant Tirs. 
La direcció general de Bibli
oteques del departament de 
Cultura de la Generalitat ha 
ampliat l'actual ruta d'aquest 
bibliobús -que des del1995 
dona servei també al Pallars 
Sobira- després d'una revisió 
de l'itinerari actual i de can vis 
introdui:ts que permetran op
timitzar els actuals recursos 
disponibles. 

El Bibliobús Pere Quart, 
que forma part del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya 
que dona servei a poblacions 
de menys de 3.000 habitants 
que no disposen de biblioteca 
pública, oferira així el prés
tec de llibres a aquestes tres 
localitats de l'Alt Urgell, que 
ara no disposaven d'aquesta 
activitat. Aquesta ampliació 
de la ruta d'aquest servei bi
bliotecari ambulant suposara 
que !'oferta de lectura pública 
gracies al Pere Quart arribi 
fins a divuit nuclis de població 
de setze municipis, que sumen 
gairebé nou mil habitants. 

lmatge d'arxiu del Bibliobús Pere Quart. 

GAIREBÉ 9.000 HABITANTS 

El Bibliobús Pere Quart 
arribara ara a divuit 
poblacions, que sumen 
quasi 9.000 habitants 

Aquest bibliobús té para
des de periodicitat quinzenal 
a Alins, Baix Pallars, Espot, 
Esterri d'Aneu, la Guingueta 
d'Aneu, Isona i Correa Delia, 
Llavorsí, Rialp, Salas de Pa
llars, Talarn, la Torre de Cap
deBa, la Vall de Boí, la Vall de 
Cardós i Vilaller. Aquesta bi
blioteca ambulant, que compta 

amb un fons total de 12.510 
documents (entre llibres, re
vistes i material audiovisual), 
ofereix els serveis d'informa
ció i assessorament, préstec, 
internet i accés a la plataforma 
digital eBiblioCat, que permet 
el préstec de llibres, pel-lícu
les, audiollibres, diar is i re
vistes, entre altres recursos. 

També ofereix activitats de 
foment de la lectura per a tots 
els públics. Val a recordar que 
a Lleida també dona servei des 
del 1988 el Bibliobús Garri
gues Segria, que circula per 
vint-i-tres municipis d'aques
tes dos comarques que sumen 
més de 12.000 habitants. 

CINE GUARDONS 
' 

SEGRE 
Dimarts, 9 de febrer del 2021 

El documentai'EI año del 
descubrimiento' guanya 
el Premi Sant Jordi-RNE 
EFE 
1 BARCELONA 1 El documental 
del cineasta murcia Luis 
López Carrasco El año del 
descubrimiento va ser dis
tingit ahir com a millor pel
lícula espanyola als Premis 
Sant Jordi de cine, que ator
ga RNE a Catalunya. El film, 
de més de tres hores, resca
ta de l'oblit els disturbis i les 
protestes que hi va haver a 
Cartagena pel tancament de 
fabriques i el desmantella
ment industrial, en un any, 
el1992, que es recorda so
bretot pels Jocs Olímpics de 
Barcelona i l'Expo de Sevi
lla. D'altra banda, a l'apartat 
de millor opera prima espa-

nyola la premiada va ser My 
mexican bretzel, de la bar
celonina Núria Giménez, que 
narra només amb subtítols i 
sense veu en off la historia 
d'una dona de classe acomo
dada entre els anys 40, 50 i 
60, a Suissa. Mario Casas, 
pel seu paper a No matarás, 
i Patricia López Arnaiz, per 
Ane, es van endur els pre
mis d'interpretació. La cinta 
polonesa Corpus Christi, de 
Jan Komasa, va ser elegida 
millor film estranger, ambit 
en el qual també van distin
gir !'actor italia Luca Marine
lli i l'actriu xilena Mariana di 
Girolamo. Encara no hi ha 
data pera la gala d'entrega. 

Concurs de relats de I'Escola Oficial d'ldiomes 
1 LLEIDA 1 La primera edició del concurs de relats de viatges 
d'alurnnes de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida ha 
rebut 28 originals. Els guanyadors deis tres premis, dotats 
amb 300 euros cada un, es donaran a coneixer a l'abril. 

Martí Gironell estrena album infantil il·lustrat 
1 BARCELONA 1 L'escriptor i periodista Martí Gironell publicara 
dema el seu segon llibre infantil i primer en forma d'album 
iHustrat, Un talp al meu jardí (Baobab). 

CaixaForum Lleida obre avui la mostra 'Apollo 11' 
1 LLEIDA 1 CaixaForum Lleida obrira al públic avui (17.00 h) 
l'exposició Apollo 11, amb documents grafics i sonors i un 
modul lunar de !'arribada de l'home a la Lluna el 1969. 

\quest iu.n enge a l sup lement dotniitical de SEGR& 

REP.ORTATGE 

El boom de 
les llibreries 
Establimcnts centenaris 'versus' 
els quatre que acaben d'obrir. 

ENTREVISTA 

Kelly lsaiah 
El canlanl deis Koers rellanr;a la 
seua carrera en so!itari després de 
guanyar La Voz. 

REPORTATGE 

Patrimoni 
L'his toriador Joan Yeguas 
inventaria tetes les portes 
i finestres renaixentistes de Ponent 

SECiRE 
EL TEU DIARI 
segre.com O 
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