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La major part de les vacunes de la Covid administrades a Lleida h~n estat a menors de 65 anys i la immunització 
als més grans de 80 anys i dependents és lenta i dispar entre els diferents municipis de la província, deu dels 
quals encara no han rebut cap vacuna. En total, fins ahir s'havien administrat a Lleida fins a 71.115 dosis. 
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CORONA VIRUS IMMUNITZACIÓ 

Lleida ha administrat a menors de 65 
anys el64 per cent de les dosis rebudes 
A l'haver-se concentrat la vacunació en els membres dels col· lectius essencials 

M. MARQU~S I E. FARNELL 
I LLEIDA I La major part de les va
cunes contra la Covid-19 admi
nistrades fins ara a Lleida han 
estat a menors de 65 anys i no als 
majors d'aquesta edat. Així ho 
reflecteixen les dades del portal 
Dades Obertes de la Generali
tat, que indiquen que un 64% 
de les 71.115 dosis rebudes, 
gairebé dos de cada tres, s'han 
inoculat a lleidatans d'entre 15 
i 64 anys, un total de 45.591. 
D'aquestes, 31.267 són només 
primeres injecdons i 14.324, se
gones. Encara que la campanya 
va començar pels gairebé 5.000 
usuaris de residències amb les 
dosis de Pfizer, que no té límit 
d'edat, part de les 53.000 va
cunes d'aquesta farmacèutica 
administrades a Lleida també 
s'han utilitzat per als prop de 
20.000 sanitaris i empleats de 
sociosanitaris i residències en 
edat laboral. En canvi, les més 
de 13.000 d'AstraZeneca s'han 
posat a personal essencial i les 
2.400 de Moderna, a sanitaris 
i a pacients trasplantats, dialit
zats i immunodeprimits. D'altra 
banda, un total de 3.589 dosis, 
elS%, s'han administrat a per
sones de 65 a 74 anys, de les 
quals 2.210 són només primeres 
dosis i 1.379, segones, i 21.935 
(el31 %) han estat per a majors 
de 75 anys. D'aquestes, 13.947 
són només primeres tandes i 
7.988, segones. 

Gran disparitat als pobles 
Pel que fa a la disparitat de 

vacunació segons els municipis, 
la qual cosa fa que a Lleida al
menys deu no hagin rebut cap 
vacuna (yegeu SEGRE d'ahir), 
diverses Arees Bàsiques de Sa
lut consultades afirmen que se
gueixen els protocols i priorit
zen, en el cas de la vacuna de 
Pfizer, els majors de 80 anys i 
entre aquests, els dependents. 
Fonts del CAP de la Seu d'Urgell 
van assenyalar que no hi ha cap 
criteri que prioritzi algun muni
cipi sobre un altre i van assenya
lar que l'escassetat de vacunes 
manté (amb dades d'ahir) més 
del 80% de la població de més 
de 80 anys i amb dependència 
sense vacunar. 

Des de l'àrea de salut de 
Tremp van afirmar que el re
partiment de vacunes ha estat 
equitatiu entre els pobles,- en
cara que "han faltat vacunes". 
Una responsable del centre va 
insistir que "en un parell de set
manes s'igualarà la vacunació 
als pobles". 

7 
DOSIS 

Administrades a la província de 
Lleida fins ahir dimecres, de les 
quals 45.591 s'han posat a menors 
de 64 anys. 

DADES 

1 
IMMUNITZATS 

Hi ha a Lleida contra la Covid des
prés d'haver rebut les dos dosis 
de la vacuna. Gairebé 8.000 tenen 
més de 75 anys. 

ANYS 

Els majors d'aquesta edat són pri
oritaris a vacunar, però només el 
31% de Lleida té la primera dosi i 
el 14%, la segona. 

7 
DOSIS DE PFIZER 

A ancians i a sanitaris, mentre que 
se n'han posat 13.786 d'AstraZe
neca i 2.473 de Moderna. La resta 
no està registrada. 

Majors de 80 anys i dependents de Castelldans van ser vacunats ahir a la Sala de la Llar per un equip del CAP de les Borges. 

D'altra banda, a la Segarra hi 
ha cinc CAP amb molta dispari
tat de vacunació entre els muni
cipis que atenen, en part, a causa 
de la dispersió de la població en 
molts petits nuclis. Al CAP de 
Guissona han rebut la primera 
dosi gairebé tots els majors de 
80 anys i s'està administrant la 
segona, mentre que al de Cerve
ra han prioritzat les poblacions 
dels municipis del sud, on han 
rebut la primera dosi pràctica-

_ment el 80 per cent dels majors 
de 80 anys, segons els alcaldes, 
i en poblacions com Torrefeta, 
~ó, Ribé, Hostafrancs, Bell
veí, les Oluges i el Llor encara 
no han començat. La conselle
ra de Salut, Alba Vergés, va 
dir aquest dimarts que no s'ha 
d'entrar en una lluita per si un 
municipi té més vacunats que 
un altre perquè n'hi haurà per 
a tothom. Un veí del Majestic de més de 80 anys rep la segona dosi. 

La vacunació a 
majors deSO 
comença a créixer 
• Un total de 81 perso
nes de l'edifici Majestic de 
Lleida, on viuen uns 380 
jubilats, van rebre ahir la 
segona dosi de la vacuna. 
"Gràcies al fet que perso
nal del CAP de l'Eixam
ple va accedir a venir, ja 
estan immunitzats de la 
Covid els més grans de 
80 anys que viuen aquí i 
els seus acompanyants o 
cuidadors", va explicar el 
president de l'edifici, Da
vid Almuzara. La vacuna
ció a majors de 80 comen
ça a estendre's, i ahir es va 
dur a terme en municipis 
com Castelldans. 
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Vacunació amb AstraZeneca a bon ritme 
Salut ha enviat 320.000 SMS a personal essencial i a la població de 60 a 65 anys de tot Catalunya, que 
pot demanar cita prèvia pel seu compte li Sanitat avisa que qui la rebutgi perdrà el torn 

M. MARQUÈS I REDACCIÓ 
I LLEIDA I El pavelló Onze de Se
tembre de Lleida, els Centres 
d'Atenció Primària (CAP) de 
Tàrrega, de Tremp i Vielha i el 
centre cívic Joan Bru dieu de la 
Seu van tornar ahir a conver
tir-se en punts de vacunació 
contra la Covid per adminis
trar la d'AstraZeneca/Oxford 
per primera vegada de forma 
massiva a la població d'entre 60 
i 6S anys, així com al personal 
essencial, després que se sus
pengués dilluns de la setmana 
passada a l'espera que l'Agèn
cia Europea del Medicament 
avalués els casos de trombes. 
Val a recordar que el ministeri 
de Sanitat ha autoritzat ampli
ar el límit d'edat per a aquesta 
vacuna als 6S anys, quan fins 
ara era als SS. No obstant, el 
departament de Salut demana 
que no hi hagi cap límit, com a 
la majoria de països de la UE. 

Així, Salut ha enviat 320.000 
missatges SMS a les persones Cues per accedir al punt de vacunació habilitat a Tàrrega. 
d'entre 60 i 6S anys i amem
bres de col·lectius essencials 
perquè demanin cita per vacu
nar-se. A més, es pot demanar 
cita sense previ avís a través del 
web vacunacovidsalut.cat. Uns 
100.000 ja tenen hora. Ahir es 
va començar a vacunar 1.783 
lleidatans amb les dosis l'ad
ministració de les quals es va 
paralitzar la setmana passada, 

DOSIS A LLEIDA 

Ahir es van començar 
a injectar 1.783 dosis, 
però entre avui i demà 
n'arribaran més 

però entre avui i demà n'arriba
ran més. A Catalunya se'n posa
ran unes 30.000 d'AstraZeneca 
aquesta setmana. 

Al pavelló Onze de Setem
bre van anar-hi persones joves 
que formen part de col· lectius 
essencials - com farmacèutics, 
cossos de seguretat i personal 
docent-, però també hi havia 
un gran nombre de majors de Una infermera posa una vacuna a una de les persones que van anar al pavelló Onze de Setembre de Lleida. 
seixanta anys. Per la seua part, 
el punt de vacunació habilitat a EN PRIMERA PERSONA 
la part exterior del CAP de Tàr-
rega també va rebre nombrosos Per què es vacuna? 
veïns d'entre 60 i 6S anys. Du-
rant aquest mes la vacunació es 
concentrarà al CAP i, a partir 
de l'abril, si arriben més dosis, 
s'habilitarà el pavelló. 

Més beneficis que riscos 
Després que l'Agència Eu

ropea del Medicament (EMA) 
donés el vistiplau a la vacuna 
d'AstraZeneca després dels ca
sos de trombes i assegurés que 
els possibles riscos eren menors 
que els beneficis, la ministra de 
Sanitat, Carolina Darias, va dir 
ahir que qui rebutgi rebre-la 
perdrà el seu torn "per ara". 

«Vaig rebre ahir el 
missatge i no m'ho vaig 
pensar dos vegades 
a venir. M'és igual la 
vacuna que em toqui». 
GREGORIO LEIVA. 63 ANYS 

«Fan bé d'ampliar «Estic encantat, llàstima 
l'edat, però no veig que no hagi estat 
normal que a veïns abans. El trist és que la 
d'Alcarràs de 92 anys meua mare de 91 anys 
no se'ls hagi vacunat». encara no té hora». 
JOAN SIMÓ. 63 ANYS JAUME BALSELLS. 65 ANYS 

«L'important és 
vacunar-se i com més 
aviat millor. L'eficàcia 
està demostrada en 
qualsevol vacuna». 
JOSEP ESTEVE. 65 ANYS 

GRAN RESPOSTA 

Allau de 
sol·licituds i cues 
a tot Catalunya 
• Moltes ciutats com Llei
da, Tàrrega i Sant Boi van 
registrar ahir llargues 
cues a l'exterior dels punts 
de vacunació per rebre 
la dosi d'AstraZeneca. 
"Pensàvem que després 
de l'aturada hi hauria 
més rebuig, però al final 
hi ha hagut una allau de 
cites prèvies", va explicar 
ahir la infermera del CAP 
d'Artesa de Segre Pepi Es
tany. Veïns d'Agramunt 
que van demanar cita per 
avui a Tàrrega van dir que 
"només quedaven dos ho
res lliures". 

«A veure si acabem 
amb la Covid. No em 
fa por la d'Oxford, ja 
que hi ha més benefici 
que perjudici.» 
EUGENI BARÓ. 65 ANYS 
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HABITATGE POLÈMIC 

Alcoletge denuncia ~~assetjament immobiliari" 
en un bloc de la Sareb amb inquilins i okupes 
Ajuntament i veïns asseguren que el 'banc dolent' no frena la degradació de l'immoble ni afavoreix nous 
lloguers als pisos socials li Ta Ien el ga 1 la .. um a cinc famílies qu~ han okupa abitatges 
MAR(A MOLINA 
I ALCOLETGE I L'ajuntament d'Alco
letge i els veïns d'un bloc d'habi
tatges socials del carrer Ausiàs 
March d'aquest.a localitat de
nuncien "assetjament immobi
liari" per part del propietari de 
l'edifici, la Societat de Gestió 
d'Actius de la Reestructuració 
Bancària (Sareb). A l'immoble 
viuen com a inquilins onze fa
mílies, que asseguren que el 
manteniment és nul, no hi ha 
reparacions i els espais comuns 
acumulen escombraries. Van 
afegir que fa mesos que estan 
sense ascensor, fet que suposa 
problemes per a les persones 
d'edat avançada i amb disca
pacitats que hi resideixen. A 
aquests habitants s'han afegit 
cinc famílies d'ètnia gitana que 
han okupat cinc pisos en les úl
times setmanes. 

La Generalitat 
intenta sense 
èxit adquirir 
aquests pisos 

Els inquilins creuen que 
l'abandó de l'edifici per part del 
banc dolent és intencionat. "El 
que busquen és que ens en can
sem i ens n'anem per poder ven
dre els pisos", afirmen alguns 
afectats. Tots tenen contractes 
d'entre un i dos anys de durada, 
amb lloguers que osciHen entre 
els 390 i 450 euros al mes, va ex
plicar un d'ells. Quant als oku
pes, operaris d'Endesa acom
panyats d'agents dels Mossos 
van tallar ahir les connexions 
iHegals a la xarxa elèctrica que 
donaven llum als habitatges on 
s'han insta l-I a t. L'alcalde, Josep 
Maria Gras, va explicar que uns 
dies abans, diumenge passat, els 
van tallar també el gas, però va 
apuntar que continuen tenint 

Les famílies a les quals se'ls ha tallat la llum i que resideixen al bloc d'Ausiàs March. 

• L'Agència de l'Habitat
ge de Catalunya (AHC) 
a Lleida porta intentant 
sense èxit que es renovin 
els lloguers al bloc des de 
finals del 2019, quan es va 
tallar la llum als veïns. Se
gons Gras, fins i tot s'ha 
plantejat l'adquisició per 
al seu parc d'habitatge so
cial encara que no hi ha 
hagut avanços. Ho atri
bueixen al fet que Sareb 
posa objeccions sobre el 
temps que han d'estar els 
pisos buits. Va insistir que 
ja ha tingut diverses reu
nions sobre el tema i que 
fins i tot es plantegen san
cions per no incentivar el 
lloguer. 

ENERGIA POLÈMICA 

MENYS FAMrLIES 

Des del desembre del2019 
se n'han anat 50 famílies i 
només queden 11 
arrendataris dels 60 

aigua al tractar-se d'un servei 
municipal. 

Aquests no són els primers 
talls de serveis bàsics en aquest 
bloc d'habitatges. A finals del 
2019, la Sareb ja va tallar llum 

Talls de llum a la Vall Fosca 
per error després de la 'treva' 
I LLEIDA I Veïns de la Vall Fosca 
van patir ahir una desena de 
talls de llum, l'endemà que 
Endesa anunciés que no n'hi 
hauria més fins passada la 
Setmana Santa (vegeu SEGRE 
d 'ahir) . La companyia va 
afirmar dimarts que donaria 
un termini de dos setmanes 
perquè els abonats s'afegissin a 
l'acord amb l'ajuntament de la 
Torre de Capdella per liquidar 
els rebuts acumulats des del 
2015. Es tracta de factures que 

tant veïns com consistori van 
rebutjar pagar al considerar 
incorrecte l'IVA. Fonts de la 
companyia van atribuir aquests 
nous talls a un "error" al sistema 
i els afectats van recuperar el 
subministrament el mateix dia. 
Entre ells hi havia l'edil Francesc 
Porta, de l'equip de govern 
municipal d'ERC. El grup de la 
CUP, a l'oposició, ha denunciat 
regidors republicans al 
considerar-los "coHaboradors" 
de la companyia elèctrica. 

i aigua a seixanta famílies 
d'aquest mateix edifici la nit 
de Nadal, encara que al cap de 
poc temps es van restablir per 
mediació de l'ajuntament. Pes 
d'aleshores, se n'han anat mig 
centenar de famílies. El primer 
edil va apuntar que a Alcolet
ge hi ha una contínua demanda 
d'habitatges a preu assequible, 
però va lamentar que no hi ha 
facilitats per part de la Sareb per 
a lloguer dels pisos buits del bloc 
del carrer Ausiàs March (vegeu 
el desglossament). 

Gras va remarcar que la 
Sareb ha instat en ocasions la 
suspensió del subministrament 
elèctric a inquilins i okupes, i 
va afegir que durant els últims 
dies s'ha treballat per facilitar la 
convivència veïnal, un objectiu 
que sembla que s'ha complert, 
va destacar. Arran dels talls de 
llum d'ahir, va ~sistir al lloc el 
portaveu de la comunitat gitana 
de Lleida, Paca Salazar. Aquest 
va assegurar que les famílies 
que han okupat pisos no tenen 
intenció d'abandonar-los. 

MEDI AMBIENT PUBLICACIONS 

"Es tracta de joves amb nens, 
i necessiten una llar que no tro
ben perquè les immobiliàries no 
els les ofereixen al ser gitanos", 
va dir. "Estan disposades a pa
gar un lloguer social i totes les 
despeses", va recalcar. 

Salazar va agrair la mediació 
de l'alcalde i aquest va insistir 
que és necessari afavorir l'accés 
a habitatge social per tal d'evitar 
que els pobles perdin població. 
Aquest diari va intentar sen
se èxit obtenir la versió de la 
Sareb. 

La Udl investiga l'impacte de les 
hidroelèctriques als rius de muntanya 
1 LLEIDA I Investigadors de la Uni
versitat de Lleida (U dL) porten 
a terme un estudi sobre l'im
pacte de les centrals hidroelèc
triques als ecosistemes dels rius 
de muntanya amb l'objectiu de 
reduir perjudicis i de proposar 
mesures per evitar-los. La in
vestigació ha transcendit en 
un article publicat a la revista 
Environmental Research Let
ters, que firmen conjuntament 
amb altres equips de les uni
versitats de les illes Balears, 

Bolonya, Canterbury, Ottawa, 
Utah, el campus de Malàisia de 
la Universitat de Nottingham 
i la divisió de Medi Ambient i 
Parcs del govern d'Alberta, al 
Canadà. La finalitat d'aquest 
projecte és determinar les for
mes òptimes d'alliberar aigua 
des de les centrals per mini
mitzar l'impacte a la flora i la 
fauna del riu i també estudiar 
possibles actuacions en el con
dicionament dels cursos amb el 
mateix objectiu. 

El catedràtic de Geografia 
Física de la U dL i investigador 
de l'Institut Català de Recer
ca de l'Aigua, Ramon Batalla, 
va remarcar que l'energia hi
droelèctrica és necessària, però 
també reduir el seu impacte en 
els ecosistemes, a través de la 
investigació de les hidropun
tes, una cosa a la qual obliga a 
més la Directiva Marc de l'Ai
gua. La investigació aporta 
dades a l'Administració amb 
aquesta finalitat. 

cfarre
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TURISME OCUPACIÓ 

Hotels vora pistes i cases rurals 
preveuen arribar allOOOA» 
Durant els festius de Setmana Santa, segons el Patronat de 
Turisme li . ugn1en de reserves per la reobertura comarcal 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I El Patronat deTuris
me de la Diputació va reiterar 
ahir que el sector preveu una 
ocupació entre el85% i el90% 
als hotels de les comarques de 
muntanya del Dijous Sant al 
Dilluns de Pasqua i d'un 40% 
en el primer tram de Setma
na Santa. No obstant, podria 
ser del100% en establiments 
propers a les pistes d'esquí. El 
90% dels hotels del Pirineu es
taran oberts aquells dies. Pel 
que fa al turisme rural, es pre
veu una ocupació alta, malgrat 
que les limitacions de mobili
tat imposades a bombolles de 
convivència provocarà que les 
cases estiguin plenes però amb 
menys nombre de clients. La 
normativa per la Covid només 
permet acollir un màxim de 
sis persones en una bombo
lla familiar. Segons el sector, 
un SO% dels establiments es 
veuran afectats per aquestes 
limitacions ja que moltes cases 
tenen capacitat per acollir fins 
a 15 persones i ara es veurà 
reduïda a menys de la meitat. 
Així, l'ocupació osciHa entre 
el 95% i el100% de dijous a 
dilluns amb menys turistes i 
pernoctacions. Els tres primers 
dies de Setmana Santa l'ocupa
ció serà del30% al pla i d'un 70 
per cent a la muntanya. 

Terrasses de Sort durant el cap de setmana passat. 

Quant als càmpings, els bun
galous estaran al100% durant 
els festius, mentre que la resta 

BUNGALOUS 

Es preveu que estiguin 
plens del Dijous Sant al 
Dilluns de Pasqua i al 75% 
a la zona d'acampada 

de la Setmana Santa el percen
tatge baixarà un 75 per cent. 
A la zona d'acampada, les xi
fres són al voltant d'un 75%, 
sempre que la meteorologia hi 
acompanyi. 

Pel que fa a les pistes d'es
quí, totes es troben en òpti
mes condicions. Finalitzaran 
la temporada després de Pas-

~ Ajuntament de Mollerussa 

EDICTE 

El Ple de l'Ajuntament de Mollerussa, en sessió de data 18 de març de 2021, ha 
aprovat inicialment l 'exp~dient següent 

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 31, preu privat per l'estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte 
es determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); i article 17.1 del Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, el present acord provisional, així com el text de les 
ordenances annexes al mateix, s'exposaran al públic en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de 
l'endemà a aquell que tingui lloc la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí 
Oficial de la Província. 

Així mateix, d'acord amb el que preveu l'article 17.2 del TRLRHL, el present 
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. 
Durant el període d'exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès 
directe, en els terminis previstos a l'article 18 del TRLRHL, podrà examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que estimi oportunes. 
D'acord amb l'article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense 
haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. 
Contra l'aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran 
interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció 
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la data de publicació de 
l'aprovació definitiva al BOP. 

Mollerussa, document signat electrònicament 
L'Alcalde 

qua i coincidiran fins aleshores 
amb els esports d'aigua. El fi
nal del confinament comarcal 
el passat dia 15 ha animat les 
reserves al sector turístic de 
Lleida després del parèntesi 
d'obertura per Nadal. 

Ja el cap de setmana passat 
el Pirineu va registrar un im
portant nombre de visitants, 
molts dels quals esquiadors, 
un balanç que es preveu repe
tir aquest dissabte i diumenge 
i que, si no hi ha noves restric
cions per la Covid, assolirà la 
cota més alta durant el cap de 
setmana de Pasqua, segons la 
vicepresidenta de l'organisme, 
Rosa Pujol. 

00 

COMUNITAT DE REGANTS 
SEGRIÀ SUD 

El president de la Comunitat de Regants 
Segrià Sud, convoca l'Assemblea 
General Ordinària que se celebrarà el 
divendres 30 d'abril de 2021 a les 
21 :30 hores en primera convocatòria, i 
a les 22:00 hores en segona, al local de 
la Unió Recreativa Maialenca de Maials, 
amb el següent ordre del dia: 

1. Nomenament d'interventors d'Acta. 
2. Lectura de l'Acta de la darrera 

Assemblea. 
3. Informe de Presidència. 
4. Estat de comptes. 
5. Aprovació de les obres de reg del 

sector M3B.1. 
6. Assumptes d'urgència. 
7. Precs i preguntes. 

Maials, 23 de març de 2021. 
EL PRESIDENT Joan Sabaté Aresté. 

SEGRE 
Dijous, 25 de març del 2021 

INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

La variant d'Artesa de 
Segre s'iniciarà a l'estiu i 
estarà d'aquí un any 
E. F. 
I ARTESA DE SEGRE I La conse
lleria de Territori ha licitat 
les obres de la variant d'Ar
tesa de Segre per 5,2 milions 
d'euros. El projecte preveu 
la construcció d'una nova 
carretera, d'1,2 quilòme
tres, que evitarà el pas de 
vehicles per l'interior de la 
localitat. Es preveu que els 
treballs comencin a l'estiu i 
duraran onze mesos. 

La nova via comptarà 
amb nou metres d'ample, 
amb dos carrils de 3,5 me
tres cadascun, i dos vorals 
d'un metre. En el recorre
gut comptarà amb enllaços 
a nivell als dos extrems, al 

sud amb la carretera C-14 i 
al nord amb l'L-512, amb un 
carril addicional per girar 
cap a l'esquerra, i un pas in
ferior sota la variant. 

El departament de Terri
tori treballa amb l'ajunta
ment i el sector del comerç, 
la restauració i els serveis 
en com millorar la connexió 
existent de la C-14 i la C-26, 
i la variant sud i el polígon 
industrial. La construcció 
de la ronda, que ha de mi
llorar la connectivitat amb 
el Pallars, té el rebuig del co
merç local al considerar que 
la. seua construcció afectarà 
negativament els negocis i 
vendes. 

La Seu estrena el primer urinari públic al carrer 
I LA SEU D'URGELL 1 La plaça Joan Sansa de la Seu d'Urgell ja dis
posa del primer bany públic de la ciutat, després de mesos 
de polèmica per la ubicació de l'urinari. L'equipament va 
ser una de les propostes dels pressupostos participatius del 
2017 i primer es va instaHar als baixos d'un edifici, encara 
que es va haver de traslladar per queixes veïnals. ... 
Els reis comencen avui la primera visita a Andorra 
I LLEIDA I Els reis Felip VI i Letícia comencen avui el seu primer 
viatge a Andorra, que es prolongarà fins demà. Es tracta de 
la primera visita oficial d'un monarca espanyol al principat 
i s'emmarca en la XXVII Cimera Iberoamericana de caps 
d'Estat i de Govern . Seran rebuts pel copríncep episcopal, 
Joan-Enric Vives, i el representant del copríncep francès, 
Emma nu el Ma cron, Patrick Strozda. 

El Parc de les Tres Nacions, reserva de la biosfera 
I LA SEU I El Parc de les Tres Nacions aspira a convertir-se en 
Reserva de la Biosfera per promocionar el Parc Natural de 
l'Alt Pirineu, el Regional dels Pirineus de l'Arieja de França 
i els de la Vall de Sorteny i Comapedrosa, a Andorra. 

Vielha constitueix la Comissió de la Neu 
I VIELHA I El Conselh dera Vila de Vielha va acordar ahir crear 
una Comissió de la Neu per elaborar un model de neteja de 
la neu a l'hivern i canviar l'ordenança de convivència ciuta
dana quant a la seua retirada del vial públic. 

Torrelameu demana suport al camp per les gelades 
I TORRELAMEU I El ple de l'ajuntament de Torrelameu preveu 
aprovar avui una moció de suport als agricultors afectats per 
les gelades en què demana diverses mesures fiscals o ajuts 
directes de fins a 20.000 euros per afectat. 

cfarre
Resaltado
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