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SEGRE 
Dijous, 1 d'abril del 2021 

~1 Pirineu, en contra que 
forans hi vagin a vacunar-se 
Denuncien l'aparició d'un "turisme de vacunació" 11 Per rebre 
la dosi s pot triar qualsevol punt de Catalunya 

ACN 1 REDACCIÓ 
1 SORT 1 Alcaldes del Pirineu van 
denunciar ahir el "turisme de 
vacunació". Van explicar que 
en els últims dies, a les por
tes de Setmana Santa, han 
detectat persones de la resta 
de Catalunya que han triat 
les comarques pirinenques 
per vacunar-se. L'alcalde de 
Sort, Raimon Monterde, va 
dir que és "incomprensible" 
que d'una banda es limitin els 
desplac;:aments i, de l'altra, es 
"promogui la mobilitat respec
te a la vacunació". Monterde 

va denunciar aquesta practica 
i va afirmar que a un veí del 
Pallars no se li acorrería anar 
a vacunar-se a Barcelona. El 
president del consell del Sobi
ra, Carlos Isus, va demanar a 
Salut una solució i va sentenci
ar que "les vacunes al Pallars 
se les han de posar la gent del 
Pallars". 

A les persones que poden re
bre la dosi, entre 60 i 65 anys, 
els arriba un missatge perque 
demanin cita. També poden 
reservar-la les que pertanyen 
a coHectius que s'estan immu-

La immunització continua a Lleida • nmega (a la imatge) iBa
laguer van acollir ahir una altra jornada de vacunació pera per
sones majors de 80 anys. A Tarrega el punt de vacuna ció va ser 
la biblioteca Germanes Güell i a Balaguer, el Teatre Municipal. 

nitzant actualment, com ara 
majors de 80 anys, encara que 
no hagin rebut l'SMS. A través . 
d'un web demanen cita i se'ls 
ofereixen les hores disponibles 
en els diferents punts de vacu
nació. Poden elegir qualsevol 
de Catalunya. Aixo no afecta 
el nombre de vacunes que rep 
cada municipi, pero pot fer que 
els ve1ns hagin d'esperar men
tre que forans la reben abans 
que ells. Alcaldes del Pirineu 
i presidents de consells van fer 
arribar arribar aquesta denún
cia a Salut en una reunió cele
brada ahir. Van assegurar "no 
entendre" la gestió que s'ha fet 
de les vacunes i van demanar 
una rectifica ció immediata. A 
més, els ve1ns també han fet 
arribar aquesta queixa als seus 
responsables polítics. Aquests 
van apuntar que en alguns ca
sos ha arribat a generar conflic
tes entre els ciutadans, al veure 
que gent de fora de la comarca 
es vacuna va mentre els del ter
ritori havien d'esperar. 

D'altra banda, Anna Cano, 
infermera del CAP d'Esterri 
d'Aneu, va explicar que l'aug
ment de casos al Pallars repre
senta "malta més feina" per al 
personal sanitari al coincidir 
la vacunació amb nombrases 
PCR. Va demanar "malta pru
dencia" als turistes que visi
tin el Pallars. El Sobira és la 
comarca amb el risc de rebrot 
més gran, amb una taxa de 
1.499 punts. 

Andorra diu que 
ja hi ha mobilitat 
amb Catalunya 
Per una llarga· polemica 
per les restriccions 

Salut aclareix que aplica 
la vacuna d'AstraZeneca 
a menors de 60 anys 

1 ANDORRA LA V ELLA 1 El Govern 
d'Andorra considera que els 
seus ciutadans tenenja plena 
mobilitat a Catalunya i que el 
Principat pot rebre visitants 
de tot el territori ca tala i es
panyol. El ministre portaveu, 
EnricJover, va dir que els tu
ristes espanyols podran ac
cedir a Andorra, sempre que 
transitin per Catalunya sense 
tenir-la com a destinació fi
nal. Jover va assegurar a més 
que "un andorra pot anar a 
Catalunya o Espanya i ana 
ha de complir les restriccions 
vigents", en declaracions re
collides ahir a la nit pel Diari 
d'Andorra. 

Val a recordar que la mo" 
bilitat entre els dos costats de 
la frontera ha estat objecte de 
polemica durant les últimes 
setmanes. 

1 LLEIDA 1 El departament de 
Salut va corregir ahir la se
ua responsable de vacunació, 
Carmen Cabezas, i va aclarir 
que manté la campan ya d'im
munització a persones menors 
de 60 anys que són membres 
de col-lectius essencials amb 
la vacuna d'AstraZeneca. Ai
xí ho va assenyalar després 
que Cabezas afirmés dimarts 
que no s'esta aplicant al per
sonal essencial menor d'aques
ta edat, i crear confusió sobre 
la utilització de la vacuna 
d'AstraZeneca. 

Aquesta vacuna es va apli
car inicialment només a les 
persones de fins a 55 anys 
d'edat que formaven part de 
coHectius considerats essen
cials. Després de la paralitza
ció de la seua administració fa 
dos setmanes, a !'espera que · 

!'Agencia Europea del Medi
cament (EMA) avalués la seua · 
possible vincula ció amb casos 
de trombosi que havien patit 
uns quants vacunats en di
versos pa1sos, el ministeri de 
Sanitat va ampliar fins als 65 
anys l'edat pera la seua admi
nistració, després que l'EMA 
conclogués que era segura. 
Llavors, el departament de 
Salut va iniciar la immunit
zació massiva de la la pobla
ció en general de 60 a 65 anys 
amb aquesta vacuna, a més de 
continuar amb els integrants 
dels coHectius essencials que 
encara no han rebut la dosi. 
Dimarts passat, el ministeri de 
Sanitat també va donar Hum 
verda a aplicar-la al personal 
essencial majar de 65 anys que 
continua en actiu a l'haver re
tardat la jubilació. 

Un control del compliment de les restriccions. 

El Govern preveu tancar 
les comarques de nou 
si les xifres empi~oren 
S.E. 
1 LLEIDA 1 La Generalitat no endu
reix de moment les restriccions 
malgrat l'increment de contagis 
de coronavirus a Catalunya i 
ahir va reafirmar que les actuals 
estaran vigents fins al dia 9 que 
ve. No obstant, el conseller d'In
terior, Miquel Samper, va abrir 
la porta a tornar al confinament 
comarcal, en lloc de la mobilitat 
per tot Catalunya, si empitjo
ren els indicadors sanitaris. Va 
dir que el Procicat encara no ha 
abordat aquesta qüestió, pero 
va apuntar que al ser !'última 
restricció que es va modificar, 
"la lógica diu que si els índexs 
empitjoren el més normal seria 
fer un pas enrere" i restituir el 
confinament comarcal. Tanma
teix, va insisW:r que "al Procicat 
no se n'ha parlat". 

Respecte al toe de queda, 

el conseller va reconeixer que 
és "una limitació d'un dret fo
namental", pero que s'ha de
mostrat una mesura "segura i 
eficac;:" per recluir la interacció 
social, sobretot entre joves. Mal
grat aixo, va afirmar que li agra
daría que es pogués suavitzar 
quan el 9 de maig es prorrogui 
o modifiqui el decret d'estat 
d'alarma. 

"Tan aviat com els índexs 
ho permetin el Govern evi
dentment el suavitzara. Pen
so que ara no és el moment", i 

IMPLICACIÓ 

Salut demana a comer~, 
restauració, cultura 
i esport que els ajudin 
a difondre les mesures 

Puja el risc de rebrot 
a tot Lleida i I'Rt 
supera ja 1'1 

província suma168 positius 
de Covid-19, o sigui que els 
afectats des del comenc;:a
ment de la pandemia ja són 
38.772, i Salut no va notificar 
cap defunció. 

Evolu<ióal 

al Pirineu 
• Els principals indicadors 
epidemiologics continuen 
empitjorant a la província 
de Lleida, amb un augment 
de 44 punts del risc de rebrot 
a la regió sanitaria del pla, 
de forma que se situa en 477 
punts, i de 7 a l'Alt Pirineu i 
Aran (407). 

També ascendeix la velo
citat de transmissió del virus 
a les dos zones, de manera 
que les de les comarques de 
muntanya supera de nou 1'1 
(1,02). Al pla és d'1,22. La 

No obstant, va disminuir 
en dos el número d'ingressats 
a la regió sanitaria de Llei
da, amb 153 entre l'Arnau 
de Vilanova, !'Hospital San
ta Maria i centres privats, i 
hi ha tres pacients menys a 
l'UCI (30). J 

Així mateix, segons dades 
del departament, a les co
marques de Lleida han rebut 
la primera dosi de la vacuna 
57.931 persones, 3.649 més 
que en l'últim balanc;:, men
tre que 27.872 han completat 
la pauta de dos dosis, només 
34més. 

CASOSCON 

689 

07/03·13/03 1 

DATA 

21/03·27/0: 

1 4/03-20/03 

07/03-13/03 

( 1) Taxa de rep~ 

rcolomina
Resaltado



1 14 1 COMARQUES 

TRANSPORT PÚBLIC 

FGC espera recuperar el tren 
a la Pobla a partir del dia 16 
Dos setmanes més per reparar el comboi danyat per una allau 11 

h 1a, ga.. é llest el Tren deis lacs circulara dissabte 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Ferrocarrils de la Ge
neralitat (FGC) espera resta
blir la circulació de trens entre 
Balaguer i la Pobla de Segur a 
partir del dia 16 d'abril, un mes 
després del desprenirnent sobre 
les vies entre Ager i Santa Li
nya que va fer descarrilar un 
comboi. Fonts de !'operadora 
van explicar que els treballs 
per assegurar el pendent i res
tablir la circulació pel tram 
afectat estan gairebé acabats, 
la qual cosa permetra iniciar 
dissabte la temporada del fer
rocarril turístic del Tren deis 
Llacs. Tanmateix, reparar els 
danys a la maquina danyada 
perla col·lisió contra les roques 
requerira encara dos setmanes 
més. 

Des del descarrilament el 
passat 12 de man;, la línia s'ha 
quedat amb un sol tren, que co
breix el trajecte entre Lleida i 
Balaguer. Entre aquesta última 
localitat i la Pobla, el trajecte es 
fa amb autocars. FGC va des
tacar el gran esfor~ realitzat 
des d'aleshores per restablir 
el servei. 

En aquest sentit, va apun
tar que estan duent a terme 
les últimes comprovacions en 
el traro afectat pel despreni
ment, el primer on s'han ins
taHat sensors a les xarxes de 
seguretat per detectar futures 
allaus (com va avan~ar SEGRE 
el passat dia 21). S'instaHaran 

SERVEIS 

Soriguera 
denuncia que no 
té servei postal 
des de fa 11 dies 
1 SORIGUERA 1 L'ajuntament de 
Soriguera va denunciar ahir 
que porten des del passat 17 
de mar¡; sense servei postal 
arran dels canvis en el re
partiment que ha implantat 
Correus al Sobira. L'alcalde, 
Josep Ramon Fondevilla, va 
assegurar que la unificació 
de les línies de repartiment 
ha suposat un "greuge peral 
municipi i és molt perjudicial 
perque ni el consistori ni els 
vei:ns no reben cap comuni
cació, certificat o multes, i 
no preveiem que vingui cap 
carter almenys fins dime
eres", va dir. Va denunciar 
la precarietat del servei i va 
reclamar una solució real 
"perque Correus va dir que 
es mantindria el servei i no 
és veritat perque no arriben 
cartes". 

La retirada del tren danyat el19 de mar~ passat. 

UN MES SENSE TRENS 

El descarrilament arran 
d'una allau sobre les vies 
SI} posa un mes sense tren 
entre Balaguer i la Pobla 

en nou punts deis pendents 
proxims a les vies, decidits 
partint d'estudis de l'Institut 
Cartografíe i Geologic de Ca
talunya. Entre aquests es troba 
el que va registrar un altre des
preniment que va danyar un 
tren durant el temporal Gloria, 
el gener del2020. 

Quant al tren avariat, tras-

PATRIMONI 

Guimera porta la 
missa al Santuari 
de la Bovera al 
tancar l'església 
REDACCIÓ 
1 GUIMERA 1 Guimera traslla
dara les misses al Santuari 
de la Bovera, a uns dos qui
lometres del poble, mentre 
l'església parroquial de San
ta Maria estigui tancada per 
problemes estructurals (ve
geu SEGRE d'ahir). Així es 
va acordar ahir en una reu
nió entre membres de la par
roquia, de l'arquebisbat de 
Tarragona i de l'ajuntament, 
entre ells !'alcalde, Salvador 
Balcells. Els assistents a la 
reunió van reconeixer que 
les obres del temple tarda
ran a comen~ar. Despré~ de 
Setmana Santa, esta previst 
que l'arquebisbat contacti 
amb tecnics per redactar un 
estudi sobre les actuacions 
necessaries a dur a terme per 
conservar l'església. 

lladat al Pla de Vilanoveta de 
Lleida, FGC va apuntar que di
lluns va concloure l'analisi deis 
desperfectes i va calcular que 
seran necessaries dos setmanes 
per completar les reparacions 
i provar la maquina abans de 
posar-la de nou en servei. Val 
a recordar que Ferrocarrils es
pera aquest any !'entrega d'un 
tercer tren encarregat per a la 
línia de la Pobla. 

Tren deis Lla(s 
D'altrabanda, FGC va avan

~ar que fins ara ha rebut prop 
d'un centenar de reserves per 
al primer trajecte del Tren deis 
Llacs. 

Junts trasllada demandes 
ciutadanes al Parlament 
1 LLEIDA 1 JxCat va presentar 
ahir !'oficina institucional 
de la formació a Lleida, una 
iniciativa que servira per 
atendre les propostes i preo
cupacions de la ciutadan_ia i 
traslladar-Ies a les instituci
ons, entre aquestes el Parla
ment, perdonar-los solució. 

Moció de suport als 
pagesos perles gelades 
1 LLEIDA 1 JxCat a la Diputació 
presentara una moció de su
porta !'agricultura perles 
gelades registrades del 20 al 
22 de mar~ que han provo
cat greus danys en la fruita 
dol~a. 

A subhasta ellloguer 
d'un pis a Noves 
1 LES VALLS D'AGUILAR 1 L'ajunta
ment de les Valls d'Aguilar ha 
tret a sub hasta pública el pis 
municipal de Noves de Segre 
per 2.400 € a l'any. 

SERVEIS MISSATGERIA 

SEGRE 
Dijous, 1 d'abril del2021 

Obres per a la nau 
de Correus Express 
a Torrefarrera 
MARIA MOLINA 
1 TORREFARRERA 1 L'empresa 
Gloversia ha comen~at els 
treballs de la nau de Cor
reus Express a Torrefarrera. 
Estara ubicada al costat de 
l 'N-230, a prop de la gaso
linera Petrocat. 

Els treballs d'esplanació 
i preparació deis terrenys 
van comenc;ar a primers de 
febrer i esta previst que esti
guin acabats a finals d'estiu, 
sobre el mes de setembre, 
segons van explicar fonts de 
la firma. 

Una vegada habilitada la 
nau, !'empresa de paquetería 
urgent del Grup Correus co
men~ara a funcionar. Glo
versia ha firmat un contrae
te amb Correus Express en 
virtut del qualli llogara les 

instal·lacions perque operi 
des de Torrefarrera. La pro
ximitat a l'N-230 i a Lleida 
han estat factors decisius a 
l'hora de triar aquesta ubi
cació, segons van indicar les 

TREBALLS 

Van comen~ar a primers 
de febrer i estaran 
acabats al setembre, 
segons la constructora 

mateixes fonts. Correus Ex
press ja opera des del polígon 
deis Frares de Lleida. La se
ua intenció és traslladar-se 
a Torrefarrera on creara, a 
més, una quinzena de nous 
llocs de treball. 

Les obres de la na u de Correus Express a Torrefarrera. 

ENERGIA POLEMICA 

Vuit talls de llum més a ... 

la Vall Fosca en plena 
Jtreva' amb Endesa 
R.R. 
1 LLEIDA 1 Endes a va portar a 
terme ahir vuit nous talls de 
Hum a la Vall Fosca, encara 
en el període de treva que la 
companyia i l'ajuntament de 
la Torre de Capdella havien 
acordat fins després de Set
mana Santa. Aquest va ser 
el termini pactat perque els 
vei:ns que acumulen rebuts 
de la llum impagats des del 
2015, al considerar incorrec
te l'IVA que aplica !'empresa, 
s'afegeixin a l'acord per liqui
dar-los que el pie va aprovar 
al mar¡;. Aquest acord havia 
de posar fi de forma temporal 
a les interrupcions del submi
nistrament per impagament 
que, fins a aquell moment, 
havien afectat mitja dotzena 
de vei:ns. Tanmateix, aquesta 

és la segona vegada que En
desa talla la llum a abonats 
dins del termini en que es va 
comprometre a no fer-ho. 
Als vuit d'ahir, s'afegeixen 
una desena d'afectats fa una 
setmana. En els dos casos, 
la companyia ho va atribuir 
a "ordres de tall erronies" 
en el seu sistema informatic 
i va restablir els subministra
ments interromputs al poc de 
rebre queixes. Ahir va dema
nar disculpes a la població i 
a l'ajuntament. El consistori, 
per la seua part, va afirmar 
que "aquesta manera d'actu
ar no és !'acordada". "Tenim 
ciar que no ens tremolara el 
pols per trencar l'acord si el 
tornen a incomplir", va de
clarar, en un comunicat als 
vei:ns. 
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SEGRE 
Dijous, 1 d'abril del2021 

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Detinguts a Ponts després 
d'una persecució de 60 km 
Una parella se salta un control a Adrall i empren la fugida per 
la C-14 11 El ..... nducto havta robat e co e a la sena mare 

A. GUERRERO/ E. FARNELL 
1 PONTSI Persecució de peHícula 
la que es va viure ahir al matí 
a la C-14 en els 60 quilome
tres que separen Adrall, a l'Alt 
Urgell, de Ponts, a la Nogue
ra, després que un cotxe en el 
qual viatjava una parella se 
saltés un control i iniciés una 
fugida. El succés va tenir lloc 
cap a les 10.00 hores, quan els 
Mossos feien un control po
licial a la C-14 a Adrall. Un 
vehicle va enfilar la rotonda 

al revés i va fugir. Els Mossos 
en van anotar la matrícula i 
van comprovar que el vehicle 
constava coro a robat. Es va 
iniciar una persecució i es van 
activar altres patrulles perque 
1i donessin l'alto. Tanmateix, el 
vehicle va seguir a tota veloci
tat i el conductor feia cas omís 
de les indicacions policials. Va 
fer avan~aments incorrectes i 
va estar a punt d'atropellar un 
operari de la via. Finalment 
el turisme va poder ser ínter-

ceptat a !'interior de Ponts. 
El conductor, de 21 anys i de 
Barcelona, va ser detingut per 
conducció temeraria, anar sen
se permís, robatori de vehicle 
(l'havia sostret a la seua mare), 
desobediencia i trencament de 
condemna, ja que tenia una 
ordre d'allunyament respecte 
a l'acompanyant. Al seu toro, 
la dona, de 42 anys i de la Gar
riga, va ser detinguda perque 
tampoc no podia atansar-se 
a l'home. 

EMERGENCIES ACCIDENT LABORAL 

Ferit greu al caure-li al damunt 
una paca de palla a Linyola 
J. GÓMEZ 1 A.G.B. 
1 UN YOLA 1 Un home va resultar 
ferit greu ahir al matí al cau
re-li a sobre una paca de palla 
de grans dimensions mentre 
carregava el camió a Linyola. 
L'accident laboral es va pro
duir a les 10.28 hores en una 
empresa de producció i sub
ministrament d'alfals al terme 
municipal de Linyola. Allloc 
es van despla~ar els Mossos 
d 'Esquadra idos ambulan
cíes i un helicopter del Siste
ma d'Emergencies Mediques 
(SEM). Després de ser ates in 
situ, l'home va ser evacuat a 
!'hospital Arnau de Vilanova 
amb politraumatismes i pro
nostic greu. Perla seua part, els 
Mossos van obrir diligencies. 

El de Linyola és el segon 
accident laboral greu que es 
registra aquesta se tmana a 
les comarques de Lleida. Un 

Els Mossos, ah ir allloc de l'accident. 

ramader d'Alcarras d'uns 60 
anys va resultar ferit de gra
vetat dilluns al matí després 
que es produís una deflagra ció 
quan es dutxava en una gran-

ja a la seua localitat. L'home 
va ser evacuat en helicopter 
a !'hospital Vall d'Hebron de 
Barcelona, on va ingressar a 
la unitat de cremats. 

COMARQUES 1 15 1 

SUCCESSOS EMERGENCIES 

lmatge de l'accident a Castell de Mur. 

Aparatosos accidents de 
transita Térmens, Castell 
de Mur i la Pobla 
REDACCIO 
1 T~RMENS 1 Les carreteres de 
Lleida van registrar ahir a 
la tarda tres aparatosos acci
dents. El primer es va produir 
a les 14.40 hores a la carrete
ra C-13 a Térmens quan van 
col-lidir dos vehicles. Un deis 
ocupants va quedar atrapat i 
va ha ver de ser rescatat pels 
Bombers de la Generalitat, 
que van despla~ar sis dota
cions fins allloc. 

També hi van acudir dos 
patrulles de Mossos idos am
bulancies del SEM. El sinistre 
es va saldar amb dos ferits, 
un borne i una dona que van 
ser evacuats amb pronostic 
greu i menys greu, respecti
vament, a !'hospital Arnau de 
Vilanova, segons va informar 
el Servei Catala de Transit. 
El sinistre no va provocar 
retencions. 

El segon accident va tenir 
lloc a les 18.33 hores en una 
carretera de Castell de Mur, 
al Pallars Jussa, quan un tot
terreny va sortir de la via i 
va quedar en el marge de la 
cal~ada amb perill de caure 
per un desnivell. El conduc
tor va ser rescatat de l'inte
rior per efectius deis GRAE 
i posteriorment evacuat amb 
un helicopter a !'hospital de 
Tremp. 

Practicament a la mateixa 
hora, a les 18.43 hores, u n 
motorista i el seu acompa
nyant van resultar ferits al te
nir una caiguda a la carretera 
LV-5022 entre les localitats 
de la Pobla de Segur i Conca 
de Dalt. Un dels accidentats 
va acabar caient per un des
nivell. Allloc van acudir els 
Bombers, el SEMi els Mossos 
d'Esquadra. 

Excursionist~ferida a la Vall de Boí 
1 LA VALL DE BOf 1 Els Bombers de la Generalitat van rescatar 
ahir a la tarda una excursionista que es va lesionar al tenir 
una caiguda a prop de la presa de Cavallers, a la Vall de Boí. 
Van rebre l'avís a les 15.43 hores i fins allloc va acudir un 
helicopter amb un equip dels GRAE. La dona ferida va ser 
evacuada a !'hospital de Vielha. Des de dissabte passat, els 
Bombers han fet una desena de rescats de muntanya a les 
comarques de Lleida. 

Detingut a Lleida per estafar asseguradores 
1 LLEIDA 1 La Policía Nacional ha desmantellat una organització 
criminal especialitzada en el robatori de vehicles i estafes a 
companyies asseguradores, amb la detenció de cinc perso
nes, una a Lleida i quatre més a Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Els arres.tats compraven cotxes sinistrats ambla documen
tació original que era utilitzada en vehicles robats, de la 
mateixa marca i model, per tal de posar-los en circulació i 
contractar pólisses que incloguessin cobertura per robatori 
per , posteriorment, denunciar la sostracció i així cobrar la 
indemnització. 

S'enfonsa part de la teulada d'una casa a Agramunt 
1 AGRAMUNT 1 Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat 
van treballar dimarts a la nit en l'ensorrament de part de la 
teulada d'una casa a Agramunt. L'habitatge, deshabitat, esta 
situat al carrer Comtes d'Urgell. Cap persona hi va resultar 
ferida i no hi va haver desallotjats. Els Bombers van rebre 
l'avís a les 23.07 hores. 
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