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Salut començarà a partir d'avui a aplicar la vacuna d'AstraZeneca a docents i professionals educatius menors 
.> 

de 55 anys, que rebran un SMS per programar la seua cita en centres habilitats, com es fa amb altres col·lectius 
essencials. A més, a finals de setmana també serà el torn de grans dependents i majors de 80 anys. 

CORONA VIRUS SANITAT 

La vaèunació als docents menors 
de SS anys comença a partir d'avui 
Igual que la resta de col·lectius essencials, rebran un SMS per demanar dia i hora 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I El departament de Sa
lut començarà a partir d'avui 
a vacunar contra la Covid-19 
el personal menor de 55 anys 
de tots els col·legis i instituts de 
Catalunya amb la d'AstraZene
ca/Oxford (indicada a persones 
d'entre 18 i 55 anys), la mateixa 
que ja s'administra a altres col
lectius essencials. Això sí, no es 
vacunarà els qui hagin estat di
agnosticats amb Covid fa menys 
de sis mesos. El departament 
d'Educació va començar a noti
ficar als centres ahir a la tarda 
l'inici d'aquest procés. 

Així, personal docent, d'ad
ministració i serveis, d'aten
ció educativa i extern, com de 
menjador i neteja, rebrà un SMS 
que redirigirà a un web per au
toprogramar-se quan i on vol 
ser vacunat, com es fa amb far
macèutics, psicòlegs i cossos de 
seguretat. 

L'operativa perm~trà triar 
una franja horària en un dels 
centres vacunals. A Lleida són 
el pavelló Onze de Setembre de 
la capital i els CAP de Tàrrega, 
Tremp, Vielha i la Seu. Està pre
vist que avui ja s'obri el tom per 
començar a vacunar-se. Preci
sament, el Consell Executiu va 
aprovar un decret que estableix 
l'obligació de "facilitar" a Salut 
les dades necessàries per iden
tififllr i contactar les persones 
de cada grup de vacunació. Així 
mateix, ahir hi havia 55 grups 
escolars (sis menys) i 1.309 per
sones confinades a Lleida, 146 
menys. 

A més, a finals d 'aquesta 

DADES PERSONALS 

El Govern aprova un 
decret per identificar 
totes les persones de 
cada grup de vacunació 

setmana es preveu començar a· 
vacunar grans dependents i de 
majors de 80 anys que viuen als 
seus domicilis, així com depen
dents de grau 1 i 2 de centres 
de dia. 

Més Pfizer i menys Moderna 
D'altra banda, el Consell de 

Ministres va aprovar un acord 
que possibilita a Espanya adqui
rir 20,8 milions de dosis addi
cionals de la vacuna de Pfizer/ 
BioNTech, fruit de l'acord de la 
UE amb aquesta farmacèutica. 

La portaveu de l'Executiu, 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB.PCR/TA I I INGRESSOS HOSPITALARIS 
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06/02·12/02 - 278 367 0,77 1,10 361,60 329,84 
30/05-01/02 418 334 0,84 0,81 497,37 424,71 

23/01-29101 574 474 1,05 0,86 555,13 566,27 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

CASOS _,_ CASOS 37.0()0 CASOS 

MORTS MORTS 20.261 MORTS 

IMMUNITZATS IMMUNITZATS 171.374 IMMUNITZATS 

María Jesús Montero, va expli
car que en total arribaran 50 
milions de dosis per immunitzar 
25 milions de persones al llarg 
del2021. 

La primera entrega serà a 
l'abril, quan s'esperen 7,8 mi
lions de dosis entre el segon i 
tercer trimestre de l'any i 5,2 
milions en els últims tres mesos. 
El cost ascendeix a 322 milions, 
15,5 euros per dosi. 

El Govern central manté, en 
aquest sentit, el seu objectiu 
d'haver immunitzat el 70% de 
la població a l'estiu. 

Els brots a les 
residències, 
en descens 
sostingut 

I I DEFUNCIONS 
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3.186 491 4,81 4,37 
378 43 6,73 5,o7 

464 216 7,17 4,99 

Font: Departament de Salut 

(2) 703 segons l'estadística d'AQuAS 

MÓN 

CASOS 109.313.916 
MORTS 2.412.321 
IMMUNITZATS 28.608.121 

COL·LECTIUS VULNERABLES 

Catalunya suma 47 
morts per Covid, 
set dels quals a 
Lleida i un a Aran 
• Salut va notificar ahir la 
mort de 47 persones amb Co
vid a Catalunya, 7 a la regió 
sanitària de Lleida. A més, 
el Conselh Generau d'Aran 
va informar de la mort d'una 
persona de 87 anys ingressa
da a l'Espitau, on hi ha 11 en
comanats. De fet, al Pirineu 
hi ha 18 ingressats i al pla de 
Lleida, 184, cinc menys, i 27 a 
l'U CI, un menys. A Catalunya 
són 2.323, dels quals 639 són 
a l'UCI. 

Així mateix, es van regis
trar 1.609 casos a Catalunya, 
54 a Ponent i 17 al Pirineu, 
dotze a Aran. Mentrestant, 
el risc de rebrot va baixar a 
275 punts a Catalunya, a 278 
a Lleida i a 367 al Pirineu. La 
velocitat de contagi es manté 
estable. 

Tanmateix, Espanya rebrà al 
febrer la meitat de les dosis de 
Moderna, però la companyia 
ha promès que "compensarà" 
aquest desequilibri durant el 
març. Arribaran només al vol
tant de 200.000 dosis, davant 
de les 412.000 previstes. Cata
lunya, n'hauria d'haver rebut 
aquesta setmana unes 50.000, 
~rò segons Salut es retardaran 
unes setmanes. 

• Els brots en residències 
segueixen a la baixa i actu
alment hi ha quatre centres 
rojos, tots de la regió sanitària 
de Lleida, segons Salut. Són 
els de Malpartit, Torre-sero
na, el municipal de Juneda i 
el Centre Gerontològic Myces. 
Al centre de Malpartit ahir 
hi va haver un altre cribrat
ge després que a l'últim no es 
detectessin positius. Al de de 
Juneda, fonts pròximes van 
assenyalar que hi ha un avi 
que va estar ingressat i va 
donar positiu al tornar. A la 
residència de Vielha han re
près les visites després que el 
centre hagi passat de roig a 
taronja (amb positius, però 
sota control). Així mateix, 80 

Una usuària d'una residència de la Seu que va sortir ahir. 

Finalment, el Col·legi Ofici
al d'Infermeres de Lleida s'ha 
adherit a un acord firmat amb 
el Consell de l'Audiovisual de 
Catalunya per combatre la 
desinformació sobre la salut i 
la vacunació. 

de les 87 residències de Llei
da no tenen casos (verds) i 3 
són taronges. Els usuaris de 
residències ja poden a sortir 
a passejar i Maria Caminal, 
usuària de la Fundació Sant 
Hospital de la Seu, va dir que 
"respirar aire pur em donarà 

forces". D'altra banda, Salut 
du a terme a Bellpuig una for
mació a responsables sanitaris 
de residències per millorar les 
mesures de prevenció i recre
en situacions en què han de 
prendre decisions sobre sec
torització o circuits. 
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FRONTERES INFRACCIONS 

Intervenen 30.000 € i SO monedes 
de plata a la duana de la Farga 
Denuncien per blanqueig i contraban un ciutadà de nacionalitat portuguesa li Les 
p rts1ons de diners han disminuït un 80 per cent al llarg de l'últim lustre 

A.G.B. ... 
.Agencia Tributaria 
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I LA SEU D'URGELL I La Guàrdia Civil 
va intervenir divendres passat 
a la duana de la Farga de Moles 
un total de 29.820 euros a un 
home que va ser denunciat per 
una infracció de blanqueig de 
capitals. La intervenció es va 
produir cap a les 19.30 hores, 
quan els agents van donar l'al
to a un Land Rover procedent 
d'Andorra. Davant de les sos
pites d'una possible infracció, 
van fer un minuciós escorcoll 
del vehicle i van trobar-hi a 
l'interior una bossa de viatge 
propietat d'un dels ocupants, 
un home de 70 anys de nacio
nalitat portuguesa, que conte
nia 30.820 euros. A la matei
xa bossa de viatge, l'infractor 
portava 50 monedes de plata 
de coHecció, valorades en 1.750 
euros. Una vegada verificades 
les quantitats de la intervenció 
pels agents a les dependències 
de l'Agència Tributària, i en pre
sència de l'Oficial de Viatgers, 
es va procedir a aixecar acta per 
la comissió d'una infracció a la 
normativa sobre blanqueig de 
capitals, al superar la quantitat 
que es regula en l'esmentada 
normativa així com una altra 
acta per infracció a la normati
va de contraban. L'infractor va 
continuar el viatge amb 1.000 
euros en concepte de "mínim 
de supervivència". Les monedes 
de plata també van ser deco-

Imatge dels diners que l'home portava amagats en una bossa de viatge. 

missades. Les aprehensions de 
diners fetes per la Guàrdia Civil 
de Lleida a la duana de la Farga 
de Moles han disminuït nota
blement en l'últim lustre. Així, 
s'ha passat dels 1.578.196,88 
euros intervinguts el 2015, els 
1.494.713,74 euros del 2016 o 
els 1.514.405,08 euros del2017, 
als 624.910,12 euros del2018 i 
els 293.007,95 euros del 2019. 

EMERG~NCIES ACTUACIONS 

Efectius ahir a la crema de massa forestal a Torallola. 

Crema prescrita per prevenir 
incendis a Conca. de Dalt 
REDACCIÓ 
I CONCA DE DALT I Els Bombers de la 
Generalitat, el Grup d'Actuació 
Forestal i l'Equip de Prevenció 
Activa Forestal van dur a terme 
ahir diferents cremes prescrites 
de terreny en punts estratègics 
de gestió forestal, amb l'objec-

tiu de minimitzar la propagació 
dels incendis forestals. 

Entre les cremes que es van 
fer durant la jornada d'ahir n'hi 
havia una a Torallola, a Conca 
de Dalt, a la comarca del Pa
llars Jussà, i una altra al muni
cipi de Gandesà. 

Un descens del80% que ve mo
tivat pels canvis normatius so
bre legislació bancària al Princi
pat que es van produir el2018. 
Concretament, es va produir la 
sortida d'Andorra de la "llista 
grisa" de paradisos fiscals de la 
Unió Europea. 

Per aquesta raó, Andorra va 
treballar a favor de la coopera
ció en matèria fiscal i l'establi-

ment d'un marc fiscal homolo
gable i comparable amb el de 
qualsevol país d'Europa. El 
Principat tenia de temps fins a 
finals del 2018 per resoldre les 
deficiències en matèria fiscal 
detectades per l'Eurocofin un 
any abans. Això va provocar 
que, aban s del canvi, moltes 
persones traguessin diners que 
tenien sense declarar. 

EMERGÈNCIES BOMBERS 

Test d'estabilitat de la neu a Artiga de Li n. 

Proves d'escalada als nous 
GRAE a la Pobla de Segur 
I LA POBLA DE SEGUR I El congost de 
Collegats, a la Pobla de Segur, 
acull aquesta setmana una no
va jornada de proves, concre
tament d'escalada, per a l'ha
bilitació dels nous GRAE dels 
Bombers de la Generalitat. Ai
xí mateix, el Grup de Rescat 

de Muntanya dels Pompièrs 
d'Aran va acompanyar els tèc
nics del Centre d'Allaus per fer 
un test d'estabilitat i compro
vació del gruix de neu després 
de la ruptura d'una placa a la 
zona de la Montjòia, a Artiga 
deLin. 
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FUNCIONARIS 

Reducció de la 
jornada anual 
dels Bombers 
I BARCELONA I El Govern va 
aprovar ahir el decret amb 
què es redueix 48 hores la 
jornada laboral anual dels 
Bombers de la Generalitat 
per igualar-lo a la de la res
ta de funcionaris a Catalu
nya. Aquest nou decret, que 
dona compliment als acords 
firmats amb els represen
tants de les organitzacions 
sindicals dels Bombers de 
la Generalitat el 2019, as
senyala que si fins ara feien 
1.688 hores anuals, el 2021 
en faran el1.664 i el 2022, 
passaran a fer-ne 1.640. Amb 
la nova equiparació, doncs, 
reduiran 48 hores la jornada, 
segons va aprovar el Consell 
Executiu. 

TRANSIT 

Ferida lleu al 
xocar amb cotxe 
contra un senglar 
I OLIANA I Una dona va resultar 
ahir ferida de caràcter lleu 
al tenir un accident amb el 
cotxe quan va xocar contra 
un porc senglar. L'avís de 
l'emergència es va produir 
pocs minuts abans de les vuit 
del vespre, quan un cotxe va 
coHidir contra l'animal a l'al
tura del punt quilomètric 141 
de la carretera C-14 al seu 
pas per Oliana. Els Bombers 
de la Generalitat i les ambu
làncies del Sistema d'Emer
gències Mèdiques (SEM) es 
van traslladar fins al lloc dels 
fets per van atendre la con
ductora i li van donar l'alta 
in situ, després de valorar-ne 
l'estat. 

ANDORRA 

Crítiques per 
imputar una 
proavortista 
I ANDORRA LA VELLA I Amnistia 
Internacional va demanar 
ahir a Andorra que retiri tots 
els càrrecs presentats contra 
la presidenta de l'associació 
Stop Violències, Vanessa 
Mendoza Cortés, que el 2019 
va parlar al Comitè de l'ONU 
per a l'Eliminació de la Dis
criminació contra la Dona 
sobre la prohibició d'avortar 

. al Principat en tots els casos. 
L'activista ha de declarar da
vant de la Justícia andorrana 
avui, ja que la Fiscalia l'acusa 
de difamació i calúmnies a 
instàncies de l'Executiu. Per 
això, demana 4 anys de pre
só i multes de fins a 30.000 
euros. 
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INICIATIVES FESTEJOS 

La retransmissió del Ranxo de Ponts es va fer des del pati de l'escola del municipi. 

SEGRE I 
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Comitiva del Carnaval de Sort amb la seua ració gratuïta d'escudella. 

Tradició i Carnaval a pesar de tot 
Retransmissió de l'elaboració del Ranxo de Ponts a través del YouTube de l'ajuntament li A Sort 
els ve1ns van gaudir d'una racio gratuïta d'escudella com a alternativa a la calderada 

REDACCIÓ 
I PONTS I Un Ranxo de Ponts vir
tual i confinat. Així van viure 
ahir els veïns d'aquest munici
pi una de les seues tradicions 
més destacades del Carnaval i 
que porta celebrant-se des d'al
menys el1875. En aquest sen
tit, el pati de l'Escola de Ponts 
va acollir l'elaboració d'aquest 
plat a base de caldo, cansalada, 
botifarra negra, llegums, arròs, 
corder, fideus i verdures, entre 
altres ingredients, i des d'allà, a 

primera hora del matí, es va re
transmetre en directe des del ca
nal de YouTube de l'ajuntament. 

D'aquesta manera, el con
sistori ha procurat salvaguar
dar la salut de tots els veïns i 
ha intentat mantenir viva la 
flama del Carnaval, malgrat 
la pandèmia del coronavirus. 
A més, l'ajuntament també va 
animar que tothom comprés els 
ingredients necessaris al comerç 
local per donar-los suport en 
aquests moments de crisi glo-

COMIAT 

A Lleida avui no tindrà 
lloc l'enterrament de la 
sardina ni la rua de 
comiat a Pau Pi 

hal. D'altra banda, una altra 
tradició que també ha hagut 
de reformular-se a causa de la 
pandèmia ha estat la Caldera
da de Sort, que habitualment 

reunia centenars de comensals 
cada any per a aquestes festes. 
Així, com a alternativa, els res
taurants d'aquest municipi, tant 
de la capital com de nuclis com 
Montardit de Baix, van oferir 
una ració gratuïta d'escudella, 
una iniciativa que va tenir bona 
acceptació entre els veïns. 

Igualment a Tremp, on tam
bé és tradició des de fa més de 
trenta anys celebrar dimarts de 
Carnaval amb una escudellada 
popular, nombrosos restaurants 

van oferir com a substitució 
una ració d'aquest menjar per 
emportar mitjançant reserva 
prèvia. 

A Lleida avui no tindrà lloc 
l'enterrament de la sardina, ni 
tampoc la rua per vetllar Pau Pi, 
màxima autoritat del Carnaval 
a la ciutat. Tanmateix, la Ger
mandat del Pau Pi anima tots 
els lleidatans a acomiadar-lo 
des de les seues cases, menjant 
unes sardines i cantant-li el 
passi-ho-bé. 

Aqu "' t diumen e al suplement dominical de ~ GB 

REPORTATGE 

Animac 
es reivindica 
La mostra celebra els 25 anys 
amb tUl sector en plena forma. -

ENTREVISTA 

Josep Ramon Ibarz 
És al <.:updavunl de la Guàrdia 
Urbana de Lleida, un <.:os que 
ha modermtzat. 

REPORTATGE 

La Tòfona 
És la reina de les receptes 

' més exclusives i se li altibueixen 
qualitats afrodisíaque~<. 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
eegre.comO 
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PATRIMONI REGISTRE 

L~sglésia va immatricular 2.157 
béns-a Lleida des del1998 
Segons una llista de l'Estat, que confirma la publicada per la Generalitat 

L. GARCIA/AGÈNCIES 
1 LLEIDA! L'Esgl~sia catòlica va im
matricular un total de 34.961 
béns a Espanya des del1998, 
amb la reforma de la llei Hipo
tecària duta a terme pel Govern 
de José María Aznar i fins al 
2015, segons el llistat de béns 
immatriculats elaborat pel Go
vern central i enviat ahir al 
Congrés dels Diputats. Segons 
aquesta llista, es contemplen un 
total de 2.137 béns immatricu
lats a la província de Lleida, la 
mateixa xifra que ja va fer públi
ca la Generalitat el mes de juliol 
passat. Lleida és la província ca
talana més afectada amb el 58% 
del total de propietats inscrites 
per l'Església a Catalunya. 

"Les immatriculacions s'han 

POSSIBLE RECLAMACIÓ 

El Govern central assenyala 
que si es discrepa es pot 
reclamar "als tribunals" o 
per la via administrativa 

La catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell apareix a la llista de béns im matriculats. 

produït a l'empara d'una situa
ció legal, una altra cosa és que, 
al llarg dels anys, hi hagi hagut 
posicionaments contraris a la 
reforma que va propiciar el go
vern d'Aznar, però ha estat a la 
llum de la legalitat", va declarar 
ahir la vicepresidenta primera 
del Govern espanyol i ministra 
de la Presidència, Relacions amb 
les Corts i Memòria Democràti
ca, Carmen Calvo. 

Dels béns immatriculats a la 
província de Lleida, el40% cor
respenen a construccions dedi
cades al culte com temples, er
mites, capelles, conjunts eclesi
àstics i santuaris, mentre que 
un 50% són terrenys, sobretot 
rústics. La resta d'inscripcions 
són edificis civils com rectories 

PRISA RA.')() 

o solars. Amb la publicació de 
la llista, Calvo va assenyalar 
que qualsevol persona física, 
jurídica o administració pública 
que discrepi pot reclamar algun 
d'aquests béns, ja sigui per la via 
administrativa o per la "via dels 
tribunals". 

De fet, el llistat posa en el 
centre de la polèmica la xifra 
que només 77 dels 2.157 béns 
immatriculats a la província de 
Lleida es van fer amb un títol 
diferent a la certificació eclesi
àstica, la qual cosa va propiciar 
la reforma de la llei Hipotecària. 
En el conjunt de l'Estat espa
nyol, l 'Executiu ha comptabi
litzat un total de 34.961 finques 
immatriculades entre el1998 i 
el2015. 

' SOROLL 
. : . . . 

LES CLAUS 

En virtut d'una llei franquista. La polèmica sobre els béns 
immatriculats a nom de l'Església té l'origen en la llei hipote
cària que el franquisme va aprovar el 1946 i que, vigent fins 
al desembre del 2015, establia que l'Església, igual que l'Admi
nistració, podia immatricular una finca malgrat que no tingués 
cap títol que n'acredités la propietat. Des del 1998, amb una 
reforma de la llei Hipotecària, es va permetre a l'Església regis
trar al seu nom edificis, apartaments o finques amb tan sols una 
certificació eclesiàstica. 

Reclamació de béns. Els particulars podran presentar les recla
macions que considerin oportunes a l'estimar que tenen drets 
previs sobre la seua propietat. L'informe publicat el~ I iol pas
sat per la Generalitat ja va comptabilitzar que el Pallars Sobirà 
(418), l'Alt Urgell (295) i el Pallars Jussà (287) són les tres comar
ques catalanes amb més immatriculacions. Els bisbats ja van 
defensar llavors la legalitat d'aquestes inscripcions. 

q st d m cros a part de les 13 30 h. 
conversar m mb }o s mp n ors d LL da 
a la sec rmp saris d s d l CEEI ... 
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PROJECTES 

LlEI aprova 
les bases per a 
subvencions 
d'actes culturals 
I LLEIDA I L'Institut d'Estudis 
Ilerdencs (IEI) va aprovar 
ahir les bases per a subvenci
ons dirigides a entitats priva
des sense ànim de lucre per 
al desenvolupament d'acti
vitats culturals aquest any 
(i també les ja organitzades 
el2020), amb un pressupost 
de 300.000 euros. En aquesta 
ocasió només hi haurà una 
línia de convocatòria a què 
s'accedirà mitjançant sol· li
cituds independents: activi
tats de promoció cultural, 
revistes de caràcter local o 
comarcal i primeres edicions 
en format paper o electrònic. 
Així mateix, en els criteris de 
valoració s'hauran d'aconse
guir 70 punts sobre 100. 

CERTAMENS 

Tàrrega acollirà 
una obra de la 
final del Premi 
BBVA de teatre 
1 TÀRREGA I El Teatre Ateneu de 
Tàrrega acollirà el proper 28 
d'abril una de les cinc obres 
finalistes de la vint-i-unena 
edició del Premi BBVA de Te
atre. Concretament es tracta 
de l'obra Suicide Notes de la 
companyia Marca Ca elias & 
David Gg. Torres. Així ma
teix, la resta de representa
cions tindran lloc a Callde
tenes, Martorell, Bescanó i 
Igualada. 

El premi per a l'obra gua
nyadora ascendeix a 20.000 
euros i la cerimònia de lliu
rament tindrà lloc previsi
blement durant el mes de 
juny a L'Atlàntida de Vic. En 
total aquest any s'han pre
sentat més de 100 propostes 
diferents. 

SEI2 
Ràdio Lleida 

Sl T'AGRADA LA INFORMACIÓ DE PROXIMITAT, 
A SOROLL SINTONITZEM AMB TU ¡ 
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