
I pàg. 24 I pàg. 34 
El CB Lleida obre la fase d'ascens a la 
Lliga Femenina 2 amb derrota (76-50) 
però segueix amb les opcions intactes 

Dolça Revolució anuncia la presència de 
Miguel Bosé, amb qui comparteix el C 
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- 1,50€ 
negacionisme de la Covid, a Balaguer 

Un nen de dotze anys mor 
ofegat mentre es banyava 
en un pantà del Solsonès 

I 
Havia acabat una 
activitat de caiac 
amb els companys 
de l'institut 

Un jove de Tremp perd la 
vida al bolcar el seu tractor 

• El conductor de 25 anys d'un 
tractor va morir ahir a la matinada 
al sortir de la via a la carretera de 
Santa Engràcia. La víctima és L.B., 
veí de Tremp. 

Els equips mèdics no van poder fer res per salvar el petit. 

Nou caos a I'A-2 
per un accident 
Una col·lisió de tres camions 
amb dos ferits obliga a talla 

,__ 

CLÍNICA 
DENTS 

COMARQUES 114 

GUIAI35 

www.segre.com 

. , vacunac1o per 
als25.000 
lleidatans d'entre 
35i39anys 

Les persones d'entre 35 i 39 
anys ja poden vacunar-se. El 
conseller de Salut, Josep Maria 
Argimon, va anunciar ahir a Al
carràs que s'aniran obrint cites 
a altres franges d'edat gràcies 
a la disponibilitat de vacunes. 

~S NOTICIA I 3-4 

Globalleida 
s'extingeix i la 
Diputació assumeix 
marca i objectius 
El consell general de GlobaLlei
da formalitzarà a finals de mes 
l'extinció administrativa de l'en
titat, de la qualla Diputació as
sumirà la marca i els objectius. 

COMARQUES 111 

La Paeria ordena demolir 
un xalet a l'Horta per 
construcció il·legal 

LLEIDA IS 

?( ú - :..s 
El jutjat torna a 
ajornar el cas Boreas, 
ara fins a la tardor 

LLEIDAI10 
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SANITAT 
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Divendres, 18 de juny del 2021 

Any rècord de defuncions a Lleida des 
de la Guerra Civil per la pandèmia 

Les reinfeccions 
de Covid en 
vacunats són 
residuals 

Un total de 4.846 el 2020, amb un augment del 15,7% li Catalunya va registrar 
ur 2_:),S~o mes de morts, Espanya, un 17,7% i la comunitat de Madrid, un 41% 

Els casos es desplomen 
en majors de SO anys 

I ALCARRÀS I La secretària de 
Salut Pública, Carmen Ca
bezas, va afirmar ahir que 
les reinfeccions de Covid en
tre persones vacunades són 
"baixíssimes" i que no arri
ben a 1'1%, segons les últimes 
dades. Cabezas va destacar 
que la gran cobertura vacu
na! entre persones majors 
de 50 anys ha reduït els con
tagis i com a conseqüència, 
els ingressos. En concret, va 
explicar que només se'n de
tecten 17 per cada 100.000 
habitants en set dies, i la in
cidència és de 54 casos entre 
menors de 50 anys, en què 
la vacunació encara no està 
tan avançada. Així mateix, 
va dir que només el2% de 
persones amb cita no van a 
vacunar-se, quan abans era 
del10 per cent. 

M. MARQU~S 
I LLEIDA I La província de Lleida 
va reg1strar el 2020 el nombre 
més alt de morts des del1941, 
amb un total de 4.846, a causa 
de la pandèmia, segons les da
des provisionals de l'Institut Na
cional d'Estadística (INE). S'ha 
de tenir en compte que el1941, 
poc després de la Guerra Civil, 
és el primer any del quall'INE 
dona aquestes xifres. En can
vi, el nombre de naixements de 
l'any passat va ser de 3.363, la 
xifra més baixa en dinou anys, 
ja que el2000 van ser 3.301. Les 
víctimes mortals de l'any passat 
suposen un 15,7% més que el 
2019, 658 en números absoluts. 
Oficialment, a Lleida van per
dre la vida per la Covid el2020 
un total de 608 persones. A més, 
el 2020 hi va haver 416 decessos 
més que l'any fins ara amb més 
defuncions, el2015. El1941, el 
primer any amb aquesta esta
dística, van morir 4.290 perso
nes. Pel que fa als naixements 
el2020, van ser 122 menys que 
l'any anterior, un descens del 
3,5 %. A més, els casaments 
també es van desplomar i l'any 
passat van ser 905, la xifra més 
baixa des del1975, quan sempre 
s'havien superat els 1.300. D'al
tra banda, el nombre de morts 
el 2020 a Catalunya va créixer 
un 23,5%, per sobre de la mit
jana estatal del17,7%. Així, es 
va passar de 64.547 defuncions 
el2019 a 79.685, 15.138 més. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA I I INGRESSOS HOSPITALARIS I I DEFUNCIONS 

45 131 103 30 94 
19 

1 
o 

24/05-30/05 31/05-06/06 07/06-13/06 24105-30105 31/05-06/06 07/06-13/06 24/05-30/05 31/05-{)6/06 07/06-13/06 

DATA RISC DE REBROT I RT"' INCIDtNCIA ACUMULADA I VACUNATS PRIMERA I % PCR/TA POSITIVES 
EN 14 DIES DOSI 

• . . • . . . . • . . •· .. 
07/06-13/06 49 34 1,03 0,89 46,36 37,52 13.685 2.416 2,16 1,62 

31/05-06/06 47 54 0,85 1,11 54,50 47,62 6.161 1.191 2,12 1,47 

24/05-30/05 57 58 0,67 0,87 83,51 64,93 5.641 993 2,86 2,33 
(1) Taxa de reproducció efectiva del virus Font Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandèmia (2) 828 segons l'estadística d'AQuA5 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

D'altra banda, va destacar 
que la vacunació "ha funcio
nat molt bé" a les empreses 
fructícoles, on s'ha immunit
zat 4.099 persones. Segons 
les seues dades, entre les 73 
empreses de Lleida en les 
quals s'han fet 3.061 proves 
només s'ha detectat 4 casos 
positius. Així mateix, hi ha 
65 persones aïllades entre 
l'hotel Nastasi, la Manreana 
i l'alberg de Bellpuig. 

CASOS t'ASOS CASOS .228 CASOS •.. 76.595 
MORTS MORTS MORTS 80.634 MORTS 3.835.504 
IMMUNITZATS IMMUNITZATS IMMUNITZATS 28,7% IMMUNITZATS 9,66o/ 

En tot l'Estat, es va passa r de 
418.000 a 492.000 morts, prop 
de 75.000 més, la xifra més alta 
registrada des del1941. La co
munitat amb més diferència de 
decessos va ser Madrid, amb un 
increment del41,2%. A més, a 
Espanya, l'any passat van nàixer 

339.206 nens, també la pitjor 
xifra des del1941. 

La vacuna frena els decessos 
Ara, gràcies al ritme de vacu

nació contra la Covid, la xifra 
de morts s'està reduint i dime
cres no va perdre la vida ningú 

a Catalunya, segons Salut, tot i 
que ahir va notificar un decés 
a Lleida. La secretària de Salut 
Pública, Carmen Cabezas, va 
explicar que quan la cobertura 
vacunal és del40% en una fran
ja d'edat, els ingressos a les UCI 
"es desplomen". 

Finalment, el grup al Par
lament d'En Comú Podem 
ha preguntat al Govern "per 
què es va tardar a fer cribrat
ges en els brots de Guissona, 
Tàrrega i Cervera". 

Els andorrans ja passegen pels carrers sense mascareta 
I ANDORRA I Els veïns d'Andorra ja poden passejar a l'aire lliure 
sense mascareta des d'ahir, tot i que continua sent obligatòria 
als interiors. Des del Govern del Principat recomanen seguir 
portant-la en espais oberts amb molta gent o quan la distància 
de seguretat no sigui suficient. 

Un total de seixanta-una persones es vacunen en la 'marató' a Tremp 
La vacuna alemanya incompleix l'objediu d'eficàcia 
I BERUN I La farmacèutica alemanya CureVac va comunicar ahir 
que la seua vacuna contra la Covid, la pròxima que la UE havia 
d'autoritzar, té una eficàcia del47% en l'anàlisi provisional, 
per la qual cosa incompleix els criteris especificats per al seu 
èxit. Tanmateix, l'Agència Europea del Medicament va dir que 
continuarà analitzant les dades abans de prendre una decisió. 

I TREMP I El departament de Salut 
va dur a terme ahir al Centre 
d'Atenció Primària (CAP) de 
Tremp una marató de vacuna
ció contra la Covid sense cita 

prèvia, en la qual un total de 
61 persones de 40 a 69 anys que 
no s'havien vacunat ni s'havi
en contagiat prèviament de la 
Covid van rebre la vacuna mo-

nodosi de Janssen. Avui també 
podran fer-ho els veïns de la Seu 
al mòdul al costat del centre cí
vic des de les 16.00 i fins a les 
19.00 hores. 
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Perd la vida ofegat un nen de 12 anys quan 
es banyava al pantà de la Llosa del Cavall 

" Estava amb els seus companys d'institut després de fer una activitat de caiac li Es el segon menor que 
mor pe ofegament en cinc dies després de la tragèdia de dissabte passat a la Mitjana de Lleida 

A.G.B./M.M.B. 
I SANT LLORENÇ DE MORUNYS I Nova 
mort per ofegament d'un nen 
en aigües de les comarques de 
Lleida després de la tragèdia de 
dissabte passat a la Mitjana de 
Lleida. Un nen de Calaf de 12 
anys va perdre la vida ahir a la 
tarda al pantà de la Llosa del 
Cavall, al Solsonès, on havia 
anat amb els seus companys 
de l'institut Alexandre de Ri
quer de la localitat de l'Anoia. 
El succés es va produir després 
que el grup fes una activitat de 
caiac. Posteriorment, es van ba
nyar al pantà. Per causes que es 
desconeixen, un dels menors va 
desaparèixer a l'aigua. 

SUPORT PSICOLÒGIC 

El SEM va desplaçar 
un equip de suport 
psicològic que avui 
continuarà al centre 

Imatge ahir de la zona en la qual es va produir l'ofegament. 

Els serveis d'emergència van 
rebre l'avís a les 14.26 hores. 
Una vegada activats, els Bom
bers de la Generalitat van lo
calitzar el menor a les 16.06 
hores. Efectius del Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM) 
van intentar reanimar-lo sense 
èxit. Per la seua part, els Mossos 
han obert una investigació. En 
l'operatiu van participar GRAE 

EMERGÈNCIES TRÀNSIT 

subaquàtics, una embarcació i 
dotze dotacions, dos ambulàn
cies del SEM, un equip de suport 
psicològic i la unitat de munta
nya i un helicòpter dels Mossos 
d'Esquadra. 

"Notícia terrible" 
La víctima mortal, Z.O., es

tudiava primer d'ESO. El centre 
va emetre un comunicat en el 

Mor un jove de Tremp de 
25 anys al bolcar el tractor 
amb el qual treballava 
A la carretera de Santa Engràcia 

REDACCIÓ 
I TREMPI Un jove de Tremp de 25 
anys va perdre la vida ahir a 
la matinada al bocar el tractor 
amb què treballava a la carre
tera de Santa Engràcia, a la ca
pital del Jussà, segons va infor
mar el Servei Català de Trànsit. 
La víctima mortal és L.B., de 
vint-i-cinc anys, veí de la capi
tal de Tremp i de nacionalitat 
senegalesa. 

Els Mossos d'Esquadra van 
rebre a les 0.22 hores l'avís d'un 
accident. Pel que sembla, l'home 
treballava per a una empresa 
vitivinícola i no va tornar a les 
instaHacions. Es va iniciar un 
dispositiu de recerca que va fi
nalitzar quan van localitzar el 
tractor, que havia caigut per un 

desnivell i el conductor havia 
mort. En el dispositiu van parti
cipar tres patrulles dels Mossos 
d'Esquadra, tres dotacions dels 
Bombers de la Generalitat i una 
ambulància del Sistema d'Emer
gències Mèdiques (SEM). 

Amb la d'ahir, ja són 14 les 
persones que han perdut la vida 
aquest any en accident de trànsit 
a les comarques de Lleida, cinc 
més que en el mateix període 

ACCIDENT A OLIOLA 

Un camió va bolcar ahir 
a la carretera L-313 a 
Oliola i el camioner va 
resultar contusionat 

qual afirma que "és una notícia 
terrible que ens colpeja tremen
dament i que ens recorda que 
som dèbils i vulnerables els és
sers humans". 

També va afegir que "la jor
nada lectiva de demà [per avui] 
quedarà modificada i es faran 
activitats d'acompanyament i 
de dol, amb el suport de l'equip 
d'assessorament psicopedagògic 

de l'Anoia, per poder expressar 
la tristesa que sentim en aquests 
moments". 

S'ha de recordar que dissab
te passat va morir un adoles
cent de Lleida a l'ofegar-se al 
canal de Balaguer al parc de 
la Mitjana de Lleida i diumen
ge, a Tàrrega, gairebé s'ofega 
un nen de set anys al canal 
Segarra-Garrigues. 

Imatge del camió bolcat ahir a la carretera L-313 a Oliola. 

de l'any passat. D'aquests 13 
accidents, vuit han tingut lloc 
durant l'últim mes i mig, quan 
va finalitzar l'estat d'alarma pel 
corona virus. A més, és el segon 
accident mortal de tractor des
prés del que hi va haver el10 
de maig a Puigverd de Lleida, 

en el qual va morir l'exalcalde 
i exsenador Josep Maria Batlle. 
Trànsit va anunciar que incre
mentarà els controls aquest cap 
de setmana per l'augment dels 
accidents. 

D'altra banda, un camió va 
sortir de la via i va acabar bol-

Cinc nens han 
mort ofegats 
en l'últim lustre 
a Ponent 
• Amb el nen que va mo
rir ahir i l'adolescent que 
va perdre la vida dissabte 
passat a Lleida, ja són cinc 
menors els que han mort 
ofegats i almenys quatre 
han resultat ferits de gra
vetat en espais aquàtics 
en els últims cinc anys a 
Lleida. L'any passat no hi 
va haver cap ofegament 
mortal de menors i en l'an
terior, un adolescent de 14 
anys de la Granja d'Escarp 
va morir a l'hospital ho
res després d'haver-se 
ofegat a les piscines de la 
localitat. 

El 2018 van perdre la 
vida dos nens més a Tàrre
ga i les Borges Blanques. 
En tots dos casos, els 
accidents també es van 
produir en piscines. A 
aquests, s'hi ha de sumar 
dos nens més que gairebé 
s'ofeguen a les piscines de 
Mollerussa i Guissona el 
2017, i el 2019 es va poder 
salvar la vida a un menor 
a la piscina d'un club de la 
capital del Pla. 

cant ahir a la tarda a la carretera 
L-313 a Oliola. L'accident es va 
produir a les 17.37 hores i el ca
mioner va resultar contusionat. 
D'altra banda, tres camions van 
xocar a última hora de la tarda 
d'ahir a l'A-2 en Bell-lloc (vegeu 
més informació a la pàgina 35). 
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TRADICIÓ FESTES 

Nou 'tour' de la Flama del Canigó 
El23 de juny tornarà a encendre's la metxa de les fogueres en més de seixanta municipis 
de Lleida li V i 1 de I Pobl de Segur van celeb a e ah u la baixada de falles 

I LLEIDA I La Flama del Canigó tor
narà a marcar l'inici de la cele
bració de la màgica nit de Sant 
Joan a l'encendre la metxa de 
desenes de fogueres arreu de la 
província de Lleida, com marca 
la tradició. Més de 150 entitats, 
coordinades per la mateixa As
sociació Flama del Canigó, Els 
Xafatolls de Mollerussa i les 
agrupacions esportives de Bell
puig, en propiciaran l'arribada 
el23 de juny a més de seixanta 
municipis de les comarques llei
datanes. Com en anys anteriors, 
la Flama arribarà a la capital 
del Segrià a les 20.00 hores al 
davant de l'edifici de la Paeria, 
a l'avinguda Blondel. 

Després de la recepció per 
part de les autoritats locals, la 
caravana de vehicles i ciclistes 
la traslladarà a la Seu Vella on, 
amb motiu del desè aniversari 
del Consorci del Turó, es durà 
a terme un acte oficial que in
clourà la lectura del manifest. 
En aquesta ocasió, excursionis
tes del territori baixaran la Fla
ma des de Puigcerdà o el Coll 
d'Ares, depenent del context 
sanitari, per la C-13. Ciclistes 
d'entitats esportives d'Alguai-

Els tres fallaires de la Pobla que van fer la baixada des de Santa Magdalena. 

re, Corbins, Artesa de Lleida, 
Linyola, Alpicat, Bellpuig, no
més per citar-ne algunes, la cus
todiaran en el recorregut fins 
als municipis lleidatans que la 
rebran. 

D'altra banda, la Pobla de Se-

gur va agafar ahir el relleu de 
Durro i va celebrar la tradicio
nal baixada de falles. Per segon 
any consecutiu, la celebració 
es va reduir a un acte simbò
lic en què només tres fallaires 
van fer la baixada des de San-

INVESTIGACIÓ SALUT 

ta Magdalena fins al poble. Es 
van dirigir a l'església per fer 
l'ofrena a la verge. Els tres afor
tunats que van baixar van ser 
tres parelles que es van casar el 
2020 o aquest mateix any que 
van mantenir la tradició. 

GUIA I 33 I 

FORMACIÓ 

Curs d'especialista 
en acompanyament 
en el dol 
I LLEIDA I L'entitat Grups 
d'Acompanyament en el 
Dol de Lleida organitza el 
setè curs d'especialització 
universitària en acompanya
ment en el dol. La formació 
s'impartirà dos dies al mes, 
des del pròxim dia 22 d'oc
tubre. Els interessats han 
de tramitar la preinscripció 
a través de la pàgina web 
www.cfc.udl.cat. 

EXPOSICIONS 

'La ciutat dels nens', 
a la sala La Cuina 
de la Seu d'Urgell 
1 LA SEU D'URGELL 1 La sala d'ex
posicions La Cuina de la Seu 
d'Urgell acull fins al proper 
10 de juliol La ciutat dels 
nens, una mostra formada 
per setanta-vuit cases de fang 
elaborades per alumnes de 
les escoles· Mossèn Albert Vi
ves, Castellciutat-ZER Ur
gellet i La Valira. També hi 
han col·laborat els alumnes 
de l'Escola d'Art Municipal 
de la Seu. 

_Relacionen la gravetat de la malaltia 
pulmonar obstructiva amb la diabetis 

la investigadora i primera autora de l'estudi, Maite Castañ. 

I LLEIDA I Un estudi lleidatà con
firma l'empitjorament dels paci
ents diagnosticats amb malaltia 
pulmonar obstructiva crònica 
(MPOC) que també tenen dia
betis tipus Il. Segons va infor
mar ahir l'Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida , l'estudi 
mostra que la incidència d'hos
pitalització per exacerbació 
greu de l'MPOC en aquest col
lectiu de pacients és del9,98%. 

La investigació va comptar amb 
la participació de 761 pacients 
de set centres d'atenció pri
mària de Lleida diagnosticats 
d'aquestes dos patologies. Els 
professionals sanitaris van ana
litzar diferents variarrles demo
gràfiques i d'hàbits per veure'n 
l'evolució durant la temporada 
gripal2018-2019 i van analit
zar la influència de la vacuna 
antigripal i antipneumocòccica, 

malgrat que va demostrar un 
paper protector feble i caldri
en més estudis per veure el seu 
paper. 

La investigadora i primera 
autora de l'article, Maite Cas
tañ-Abad, va assegurar que "hi 
ha molts estudis sobre pacients 
amb una de les dos malalties per 
separat, però pocs fan referèn
cia a pacients diagnosticats de 
les dos". 

~---- ================================================================================================= 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
aegre eom () 

PARTICIPA I 

Revetlles i terrasses d'estiu 

Env1a ns les teues fotos de revetlles, festes i sopars 
a la fresca a cercle segre.com o puJa les dlrecta
mentalaw b 
Entraras en el sorteig d'una estada a L'Era del 
Marxant (La Pobleta de Bellvei). 
Tens temps fins al30 de juliol. 

Bases 11matges a Segre.com/cercle 
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Correu electròn1c: asaezmateu@gmail.com · Twitter: @Iu ka nora · Facebook: anna saez mateu· Blog: diaricomplice.blogspot.com 

Unaba~aiunenamorat 
'evolució ens ha fet resistents i anys que és morta i es comença a desdi-
tenim el disc dur programat per buixar, com els personatges animats de 
passar de la flassada a les sandà- Coco. La neta m'explica que quan volien 
lies d'un dia per l'altre, però hem fer enrabiar el seu padrí li recordaven 

estat a punt que ens petés el termòstat. que havia d'anar a festejar en barca. I de 
Quaranta graus abans de Sant Joan ha sobte, un camió de magdalenes acabades 
estat una prova de foc literal, excessiva. de sortir del forn de Proust passa per 
Un d'aquests dies de calor inhòspita vaig davant de la meua porta, perquè a que-
trobar refl!gi climàtic a Lo Carreró de lla història d'amor ha de ser per força 
Montgai. Es un lloc tan màgic com la anterior al1934, quan es va inaugurar 
fira que ha donat renom al poble. En el pont que creua el Segre a,l punt just 
aquell laberint que formen retalls de on conflueix amb el Cinca. "En un par 
cases que ja no ho són hi ha records pe- Fa molts anys que de años se habra suprímido el vetust o 
trificats que conviden a fer memòria. és "el pont vell,, aunque pintoresco y practico paso de 
I, potser per això, una veïna que hi ha barcas en Escarp, con todo y las moles-
anat a batre records em sorprèn: "La però per a la Maria tias y dificultades determinadas por las 
padrina era de la Granja." El meu poble de Montgai, sempre variaciones del caudal del Segre, en este 
és a més de 80 quilòmetres de Montgai. punto y siempre caudaloso", informava 
Ara això es tradueix en una hora de cot- seria nou. Qüestió La Vanguardia quan van començar les 
xe, però aquesta distància era un món de perspectiva obres. Van costar "trescientas mil y pico 
i mig quan de cotxes no n'hi havia. Tan pesetas". Malaguanyades. Quatre anys 
exòtic resultava ser d'un lloc aleshores ...................... .... .. després van volar el pont. Coses de la 
remot que quan aquesta dona va arribar a la Noguera guerra. I es va haver de tornar a recórrer als barquers 
la coneixien com "Maria de la Granja". Bé, segur que que s'havien quedat sense feina. Del pont republicà 
li van afegir un article al nom que ella mai no havia només en va quedar l'esquelet i el record de les lletres 
fet servir abans de canviar d'estat civil. La història que formaven la paraula "libertad" en un dels accessos 
em desperta una gran curiositat, però ella ja fa trenta com una quimera. 

privat 
Miguel Bosé, 
a Balaguer 
Anuncien Bosé a 
Balaguer el pròxim 
17 de juliol, però no 
per cantar, perquè 
pel que sembla ha 
suspès la gira, sinó 
per debatre "mà a mà 
amb Josep Pàmies". 
I poden imaginar-se 
el tema: ''Piandèmia 
(sic): l'art de l'en
gany". Ho organitza 
Dolça Revolució per 
als socis, amb afo
rament limitat i ja 
anuncien que "els 
mitjans de desinfor
mació" no seran ad
mesos. Continuarem 
informant de l'acte i 
de si Bosé ve. 

L'anglès per 
jugar a futbol 
L'entrenador del Bar
ça femení Llu fs Cor
tés explicava com de 
complicat va ser co
mençar amb el futbol 
femení. Va organitzar 
un campus per a no
ies i no s'hi apuntava 
ningú per reticències 
dels pares fins que va 
incloure l'anglès com 
a complement del 
futbol i va omplir 
el campus. 

la imatge 
del dia 
La Pobla ja torna a 
baixar les falles 
Les falles han tornat al 
Pirineu i ahir a la nit va 
ser el torn de la Pobla de 
Segur, on tres dels veïns 
van baixar els tradicio
nals troncs encesos per 
dOnar la benvinguda a 
l'estiu, que arribarà amb 
el solstici de la setmana 
que ve. 

-~scensor 

Xavier Fa us 
President del Cercle 
d'Economia, que ha 
aconseguit aquests 
dies gestos i compro
misos importants a 
favor del diàleg entre 
Catalunya i Espanya. 

o 
Carmen Cabezas 
Felicitem la secretària 
de Salut Pública, 
fins fa poc respon
sable de la vacu- · 
nació a Catalunya, 
per l'excel·lent rit-
me d'immunitat. · 

Rafa Mora 
Arqueòleg de la UAB, 
que dirigeix la in
vestigació de Santa 
Linya, a la Noguera, 
en la qual s'ha trobat 
una Homo sapiens 
de 14.000 anys. 

Pablo Casa do 
El líder del PP s'equi
voca a l'escorar-se 
a l'extrema dreta 
negant els indults 
com a primer pas 
per restablir la nor
malitat política. 
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