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MARTES 30 DE MARZO DE 2021 I TEMA DEL DIA 3 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Lleida i Tàrrega són els dos únics 
punts del Pla on es posa la vacuna 
d'Oxford a la gent de· 60 a 65 anys 
Les cites sobren quan arriben les dosis d~stra-Zeneca i es dóna 
lopció d'anar a Tremp, Vielha, la Seu o Esterri si hi ha antivirals 
Lleida 
REDACCIÓ 

Una dona del pla de Lleida de 65 
anys va rebre un missatge per 
SMS informant-la que es podia 
vacunar amb AstraZeneca i pro~ 
posant-li que agafés cita prèvia. 
Primer ho va consultar al seu 
metge i un dia més tard va acce
dir a I, enllaç per concretar la cita. 
Però llavors només hi havia pos
sibilitats de vacunar-se a Tremp, 
Sort, Esterri o Cambrils, de mane
ra que va optar per fer-ho a la ca
pital del Jussà. Aquest és un dels 
molts exemples que es podrien 
posar per explicar que la falta de 
subministrament del vaccí d'Ox
ford (que a Ponent només es po
sa a l'Onze de Setembre i al CAP 
de Tàrrega) obliga la gent que es 
vol vacunar a esperar que s'obri 
cita a prop o a fer quilòmetres. 

Fonts de Salut van explicar ahir 
que les cites per vacunar amb As
traZeneca, per gent de 60 a 65 
anys de moment, es programen 
només quan hi ha disponibilitat 
de vaccins i s'informa a la pobla
ció d'aquesta franja d'edat d'on 
hi ha disponibilitat de fer-ho. 
11Aquesta setmana no n'ha arribat 
cap dosi", admetien ahir des de 
la mateixa Conselleria. De fet, les 
cites per rebre el vaccí d'Oxford 
no s'obren fins que hi ha física
ment la vacuna al lloc de vacuna
ció. A la Regió Sanitària de Lleida 
només es vacuna amb AstraZene
ca al Pavelló Onze de Setembre 
i al CAP de Tàrrega, mentre que 
al Pirineu s'admin istra al CAP de 
Vielha, al Poliesportiu el Casal de 
Tremp, al Centre Cívic Joan Bru
dieu de la Seu i al consultori d'Es
terri d'Àneu. Segons van explicar 
les mateixes fonts, també s'in
forma de la possibilitat de vacu
nar-se en pobles d'altres regions 
sanitàries, com la del Pirineu o la 
de Tarragona si hi ha disponibili
tat de vaccins. Tot i això apunten 
que també hi ha la possibi litat 
d'esperar-se fins que s'obrin cites 

I 

Cues davant del Pavelló Onze de Setembre 
per rebre un vaccí que arriba molt lentament 
L'exterior del Pavelló Onze de Setembre de Lleida, el lloc habilitat per posar la vacuna d'AstraZeneca 
a les persones de 60 a 65 anys, va registrar ahir cues durant el matí. Ara per ara és aquest l'únic punt 
de Lleida ciutat on es vacuna amb el vaccí d'Oxord, que a la Regió Sanitària de Lleida també es 
posa al CAP de Tàrrega. Quan comenci la vacunació massiva, un procés que també està vinculat 
a l'arribada de les vacunes necessàries, també es farà a l'Onze de Setembre. foto ·rom .Aidnta.ra 

en els punts més propers al lloc de 
residència. El que no es farà (van 
dir) és programar una vacunació i 
després haver-la d'anul·lar per fal
ta de vaccins. 

El secretari general de Salut, 
Marc Ramentol, ja va explicar di
jous passat que caldria interrom
pre la campanya de vacunació 

massiva després que el Ministe
ri de Sanitat els notifiqués que 
avui no arribarien les 148.000 
dosis d'AstraZeneca comprome
ses. Va afegir que estava previst 
que n'arribin més dosis el Dia de 
la Mona (S d'abril) però va espe
cificar que de moment no sabien 
quantes. Ramentol va lamentar 

que aquest unou contratemps" 
és ,,una afectació important" i va 
admetre que des del punt de vi
ta organitzatiu 11és molt difícil de 
gestionar". El secretari general de 
Salut va reconèixer també que és 
molt difícil gestionar les expec
tatives generades en la població 
perquè 11hi ha molta demanda" 

Salut preveu 
començar en 15 
dies el procés 
pels qui tenen 
més de 70 anys 
La responsable del procés 
de vacunació a Catalunya, la 
doctora Carmen Cabezas, va 
explicar ahir que el Depar
tament té previst començar 
la vacunació dels majors de 
70 anys d'aquí a quinze dies, 
encara que va afegir que això 
serà així sempre que arribin 
les vacunes. En una ent revis
ta a Catalunya Ràdio, Cabezas 
va dir que durant les properes 
dos setmanes tenen previst 
completar la primera dosi de 
la vacuna a les persones més 
grans de 80 anys. Atès que 
llavors tenen prevista l'arriba
da de 300.000 dosis de Pfizer 
el Departament creu que a 
partir d'aquí 15 dies es podrà 
combinar l'inici de la vacuna
ció als majors de 70 anys amb 
la inmunització dels majors de 
80 amb la segonz dosi d'aquet 
vaccí. En aquests moments a 
Lleida hi ha vacunades 44.317 
persones amb la primera do
si i 23.648 amb la segona. Pel 
que fa al Regió Sanitària de 
l'Alt Pirineu i Aran són 8.152 
les que han rebut la primera 
dosi del vaccí i 4.158 les que 
ja tenen les dues. 

per vacunar-se entre la població 
de risc. Ramentol va demanar 
poder tenir les dosis que toquen 
per poder 11anar a bon ritmeu. El 
retard en les dosis compromeses 
no af~cta les cites que ja estaven 
programades per a vacunar-se, 
però sí que es va anunciar que im
pediria les noves programacions. 
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Moció al Consell de les Garrigues 
en defensa del model actual de 
llar d'infants a les escoles rurals 
Educació el voldria deixar sense efecte el curs 2022/23 

Les Borges Blanques 
REDACCIÓ 

El darrer Ple del Consell Comarcal 
de les Garrigues ha aprovat la mo
ció, presentada pel grup de Junts 
per Catalunya, per exigir la de
rogació de l'ordre EDU/67 /2020, 
de 26 de maig, que suposada
ment deixaria sense efecte el 
curs 2022/23 el Pla experimental 
del primer cicle d'educació infan
til en escoles rurals a través del 
qual molts municipis petits de la 
comarca van poder implementar 
en les seves escoles el servei de 
llar d'infants per a nens d'un a 
tres anys i que ara es veuria ame
naçat. La moció va ser aprovada 
amb el vot favorable dels grups 
de Junts per Catalunya i la Candi
datura de Progrés, i el vot en con
tra de grup d'ERC. 

FOTO: I Imatge de la seu del Consell Comarca de les Garrigues 

Segons el text, amb l'aprovació 
d'aquesta nova ordre, els munici
pis que van entrar en aquest pla 

La Pobla de 
Segur es dota 
amb una nova 
furgoneta 

experimental es veuen obligats a 
assumir l'acomiadament del per
sonal contractat del qual dispo
sen avui dia, a fer una aportació 
de 40.000 euros anuals, el primer 
any, i de 30.000 euros anuals, a 
partir del segon any, al Depar
tament d'Educació perquè sigui 

aquest qui faci la nova contracta
ció i li retira al municipi la capa
citat de recaptació de les quotes 
a les famílies, que garantien el fi
nançament de les llars d'infants. 
El Consell considera el pla i les 
llars d'infants claus per lluitar con
tra el despoblament. 

L'Ajuntament de la Pobla de Se
gur compta des de la setmana 
passada amb un vehicle més per 
cobrir les necessitats de la briga
da municipal. Es tracta d'una fur
goneta Ford Trànsit Courier i s'ha 
adquirit a través de la Central de 
Compres de I'ACM en modalitat 
de lloguer. 

FOTO: Aj. Pobla de Segur I El nou vehicle serà per la brigada municipal 

NOU CUPRA 
FORME N TOR 
CONDUEIX DIFERENT. 

PER 280€/MES AMB MY RENT I NG . 
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FOTO: Aj. Sant Guim I El passat dissabte es van iniciar els treballs 

Pinten un mural participatiu 
a Sant Guim de Freixenet 
Sant Guim de Freixenet inicia 
l'acció participativa de pintar 
un mural amb la col·laboració 
de tothom qui vulgui. L'acció es 
fa amb motiu del passat Dia In-

ternacional de la Dona perquè 
la idea és pintar imatges de les 
dones que seran homenatjades 
a través d'aquest mural. L'activi
tat està oberta a tothom. 

FOTO: I La diputada provincial Estefania Rufach va assistir a l'acte 

Inaugurada a Santa Linya una 
mostra de dos artistes locals 
La vicepresidenta de la Diputa
ció de Lleida i de l'Institut d'Es
tudis llerdencs, Estefania Ru
fach, va assistir aquest dissabte 
a la inauguració de l'exposició 

permanent @santalinyart, ubi
cada al poble de Santa Linya, a la 
Noguera. La sala recull creacions 
de dos artistes locals, Antoni Ca
marasa i Jordi Marcos. 
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