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Lleida supera las 200~000 personas 
con pauta entera de vacunación 

Inmunizada el 46% de la 
población de la Plana y el 4 7% . 
de la de l'Alt Pirineu i Aran 

Los positivos diarios suben 
a 2 50 casos en Ponent, pero 
los ingresos se estabilizan 

Argimon responde a Pueyo 
sobre los cribajes: "Tenemos 
las manos que tenemos" 
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Bovera reparte 
garrafas de 
agua por el 
vertido en el 
canal de Seròs 
El Ayuntamiento de Bovera ha 
comprado un camión de ga
rra fas de agua que repa rtira 
entre la población tras el ver
tido de hidrocarburos en el ca
nal de Seròs, que les ha dejado 
sin agua de boca desde el do
mingo. COMARQUES I PAG.12 

Los detenidos 
por drogas 
en Balaguer 
suministraban al 
norte de Europa 

· FOTO: B.P f Vecinos de Capdella ante el edificio donde se atendió a los operarios que construyeron la central hidroeléctrica COMARQUES I PAG. 13 

La operación policial contra los 
tres clanes familiares de Bala
guer se salda con 29 deteliidos 
y 88 kilos de droga interveni
dos. COMARQUES I PAG. 16 
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Argimon aposta per fer 
\\cribratges selectius// i la 
vacunació per contenir 
el repunt de contagis 
Respon a Pueyo que "tenim les mans 
que tenim" per fer proves massives 
El conseller de Salut, 
Josep Maria Argimon, veu 
complicat dur a terme 
cribratges massius com 
els de l'estiu i la tardor 
passades i aposta per fer-ne 
de "molt selectius". 

Seu d'Urgell 
ACN 

Així, responent a la demanda de 
l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, 
va afirmar que "tenim les mans 
que tenim", per afegir que aques
tes estan dedicades a visitar els 
casos simptomàtics i a la vacuna
ció. Pel que fa a la possibilitat de 
tornar al toc de queda nocturn 
com a via per redreçar la situació, 
va insistir en dir que no és parti
dari d'aquesta mesura i que no li 
agradaria aplicar-la "si no és es~ 
trictament necessari". 

FOTO: ACN I El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ahir a la Seu 

Així mateix va afirmar que 
"l'explosió de casos no es deu a 
un macroconcert" sinó a "inte
raccions" del dia a dia sense els 

elements de precaució i protec
ció. En el marc d'una visita a la 
Seu d'Urgell per reunir-se amb el 
ministre de Salut d'Andorra, Joan 
Martínez Benazet, va fer una cri
da a les persones de més de 40 
anys a vacunar-se o completar la 
pauta, ja que, va detallar, el que 

La Fiscalia de la Seu 
ja té l'informe sobre la 
res1dència de Tremp 
La Fiscalia ja ha rebut l'informe 

dels Mossos d'Esquadra sobre 
la residència Sant Hospital de 
Tremp, on van morir 61 residents 
pel brot de Covid-19 detectat el 
novembre de 2020. A comen
çaments de gener, el ministeri 
públic va ordenar als Mossos in
vestigar si la direcció del centre 
hauria comès delictes d'homicidi 
imprudent. 

Durant aquest temps, els Mos
sos han pres declaració a resi
dents, familiars d'usuaris que van 
perdre la vida i a responsables del 
centre, entre d'altres. Ara, tota 
aquesta documentació ha estat 
enviada a la fiscal de la Seu d'Ur-

Hi van morir 
61 residents 
per un brot 

Se l'acusa 
d'homicidi 
imprudent 

geli, encarregada del cas, que 
haurà d'analitzar els centenars de 
folis i decidir si cal demanar dili-

s'ha observat és que la majoria 
d'infectats de la cinquena onada 
de la Covid-19 són els no vacci
nats. 

Va afirmar que els escenaris 
futurs de la pandèmia són difícils 
de preveure i va instar la població 
a respectar les mesures. 

gències noves, si considera que hi 
ha indicis de delicte o si sol·licita 
l'arxiu de cas. 

La Fiscalia va obrir diligències 
el 22 de desembre per investigar 
si la direcció del centre hauria co
més delictes d'homicidi impru
dent per la mort de 61 residents 
i també un delicte contra la segu
retat en el treball. Ho va fer des
prés de rebre els informes de Sa
lut que posaven de manifest que 
havien mort a causa del virus gai
rebé el 40% dels 150 usuaris, una 
xifra que Fisca lia va considerar 
"totalment extraordinària". Arran 
de la magnitud de la investigació, 
la Fiscal general va acceptar pro
rrogar-la fins al 22 de desembre. 
Tot i això, fonts de la Fiscalia de 
Lleida consideren que, un cop re
but aquest informe, les conclu
sions no trigaran tant a arribar. 
Actualment, la residència la ges
tiona Sant Joan de Déu, després 
de retirar-li'n a la Fundació Fiella 

FOTO: SubdeleiiC:Ió I Crespín en el moment del lliurament 

Paeria i Diputació reben 
un nou lot de mascaretes 
La Paeria i la Diputació de Lleida van rebre ahir una nova remesa de 
mascaretes per part de la Subdelegació del Govern de Lleida. Aques
tes pertanyen al lot de 122.000 tapaboques que es lliuraran als 231 
ajuntaments de la demarcació de Lleida i entitats socials. En aquest 
marc, la Paeria n'ha rebut 20.500 i la Diputació 45.500. 

Campanya de 
la COILLper 
animar els joves 
a vacunar-se 
La presidenta del Col·legi Ofi
cial d'Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL), Mercè Por
ta, es va adreçar en una car
ta oberta als joves per de
manar-los el seu suport per 
"aturar aquesta escalada de 
contagis que no sembla tenir 
fi". En el marc de la campanya 
#vavaVACUNAT, el col·legi els 
demana que ho facin per pto
tegir-se a ells i a la gent que 
estimen. ,. 

Brossel-les avisa que 
s, ha d,estar preparat 
per si cal una tercera 
dosi de la vacuna 

Brussel·les avisa que la Unió Eu
ropea ha d'estar "preparada per 
si cal" una tercera-dosi de la va
cuna contra el Covid-19. Aquest 
és el missatge que va traslladar 
ahir l'eurocomissària de Salut, 
Stella Kyriakides, des de Madrid, 
on va remarcar que encara es
tan estudiant amb l'Agència Eu
ropea de Medicaments i el Cen
tre Europeu per a la Prevenció 
i el Control de Malalties si real
ment serà necessària. 

Reunió de Salut amb l'oci 
noctu·rn per abordar els 
protocols de reobertura 
El Departament de Salut es va 
reunir ahir amb el sector de l'oci 
nocturn per abordar el protocol 
que seguiran quan reobrin. La 
patronal FECASARM va assegu
rar que un dels acords assolits és 
la validesa de 12 hores dels tests 
d'antígens previs a l'entrada als 
locals. Aquest termini, diu el sec
tor, s'aniria revisant en funció de 
l'evolució de la situació epide
miològica. 

En canvi, fonts de Salut van 
assegurar que encara no hi ha 
res acordat i que la reunió és una 
de les múltiples trobades amb el 
sector per valorar possibles es
cenaris i fer un oci nocturn "més 
segur". Han i.nsistit que no s'ha 

pactat de quina manera serà la 
reobertura ni tampoc cap data. 
La FECASARM va assegurar que 
un altre dels acords assolits amb 
el Govern és que siguin les far
màcies i laboratoris especialit
zats els encarregats de fer tests 
als assistents a les discoteques. 
El sector proposa també habili
tar les denominades 'hospitality 
zones' en zones amb una oferta 
d'oci nocturn "important" i amb 
una capacitat per fer 5.000 tests 
al dia. 

En referència a la data d'ober
tura, el sector de l'oci nocturn 
espera poder obrir tots els locals 
amb el nou protocol a partir del 
23 de juliol. 
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FOTO: B.P.I Es va construïr fa més d'un segle amb materials lleugers com el cartró o la fusta 

La Vall Fosca presenta el 
projecte de restauració 
de 1/ Hospital de cartró 
.Es va construïr fa més d'un segle per 
atendre els treballadors de Capdella 
La Vall Fosca va acollir la presentació del projecte de 
restauració de l'Hospital de cartró, un equipament únic al 
món que ha sobreviscut al Pirineu un segle. 

Torre de Capdella 
REDACCIÓ 

El Museu Hidroelèctric de Capde
lla va acollir ahir la presentació del 
Projecte provisional de les actua
cions de restauració de l'Hospital 
de Cartró de Capdella (Vall Fosca). 
Es tracta d'un projecte estratègic 
d'intervencions encarregat per 
la Direcció General de Patrimoni 
Cultural del Departament de Cul
tura amb l'impuls del Museu Na-

cional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya i el suport d'una Comis
sió de treball. 

Ca l recordar que l'Hospita l de 
Cartró de Capdella és un edifici 
efímer construït fa més de 100 
anys per Energía Eléctrica de Ca
talunya per atendre els 4.000 tre
balladors que construïen la cen
tral hidroelèctrica de Capdella. És 
una edificació lleugera prefabrica
da, modular, pensada per a poder 

Demanen posar el nom 
de Joan Casi miro a l'Arxiu 
Comarcal de la Ribagorça 
Joan Casimiro, veí del Pont de 
Suert, va morir aquest dijous a 
conseqüència d'una malaltia greu 
i la notícia va causar una gran
consternació no només a localitat 
sinó a tota la comarca de l'Alta Ri
bagorça. Joan Casimiro era el mi
llor coneixedor de la història del 
poble i de tota la comarca. Estu
diós de tot allò que fes referèn-

cia al Pont i per extensió a tota la 
Ribagorça, Casimiro estava al da
rrera de moltes iniciatives popu
lars, culturals i socials com ara la 
recuperació de la tradició de les 
falles. Per això, veïns i el consisto
ri de Pont de Suert demanen que 
com a homenatge pòstum l'Arxiu 
Comarcal de l'Alta Ribagorça porti 
el nom de Joan Casimiro. 

ser transportada en caixes i mun
tada in situ de manera senzilla. 

El projecte provisiona es con
creta en t res passos, un primer 
pas d'estudi i coneixement tant 
de l'edifici com del seu entorn 
històric i social, un segon pas en 
què es decideixi com ha de ser 
restaurat i per qui i se'n faci una 
valoració econòmica i la interven
ció pròpiament dita així com un 
tercer pas de difusió de l'equipa
ment. Els experts recomanen una 
restauració artesanal, que con
templi metodologies d'imatgeria 
científica i escàner làser 3D. 

FOTO: Manel Pueyo/ Joan Casimiro 
va morir aquest dijous 

FOTO: Núria Castells I Els cotxes no podran accedir a l'ermita 

Tallen l'accés rodat a Sant 
Quirc de Durro tot l'estiu 
Des de dijous i fins al 15 de se
tembre la localitat de Durro, a 
la Vall de Boí, tanca l'accés ro
dat a l'ermita de Sant Quirc i 
prohibeix aparcar a la plaça del 

poble. Només els veïns podran 
transitar en cotxe a Sant Quirc, 
la resta d'usuaris només podran 
arribar-hi a peu. L'objectiu és 
evitar el col·lapse de l'espai. 

FOTO: Diputació de Ueida I Solé es va trobar amb Talarn i Latorre 

El nou delegat del Govern 
visira 1a Diputació de Lleida 
El delegat del Govern de la Ge
neralitat a Lleida, Bernat Solé, 
va visitar ahir la Diputació de 
Lleida en la que és la seva pri
mera presència a l'ens des del 

seu nomenament. Solé es va 
reunir amb el president de la 
Diputació, Joan Talarn i el vice
president Jordi Latorre, així com 
amb altres representants. 

Enquestes per conèixer 
la realitat dels joves i les 
-dones de la Val d'Aran 
El mes de juny passat , el Con
selh Generau d'Aran va llançar 
una . enquesta, rea litzada a tra
vés de la consu ltoria Xarxa Con
sultors, dirigida als joves d'entre 
16 i 35 anys i les dones majors 
de 16 anys i sense límit d'edat 
que viuen, trebal len o han nas
cut a la Val d'Aran. Per mitjà 
d'aquest procés de participació 
ciutadana, el govern del Conselh 

Generau d'Aran vol conèixer les 
necessitats dels col·lectius als 
quals es dirigejx l'enquesta i es
tablir les accions a prendre en 
els pròxims anys -en àmbits com 
la salut, l'oci, el treball, la igua l
tat o l' habitatge, entre altres. · 
Des del Conselh de la Val d'Aran 
demanen "la màxima participa
ció possible per a te_nir així una 
imatge més real de la situació". 
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