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El aeropuerto de Alguaire se consolida 
como potencia industrial aunque hayan 
bajado un 48% las operaciones | PÁG.12-13

DURAS QUEJAS DE BARRIO. El Centre Històric 
de Lleida reclama a la Paeria que dedique parte del 
presupuesto a actuaciones efectivas para solventar 
los problemas reiterados en esta zona. | PÁG.11L
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NOU SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA MÈDICA 
GRATUÏTA PER ALS NOSTRES PACIENTS! 646 28 11 11

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-6

Salut interviene el geriátrico 
Sant Hospital de Tremp
✓ El lunes había 
57 positivos en la 
residencia y ayer 
llegaron a los 150

✓ Fallecen nueve 
personas en Lleida y 
seis en el Alt Pirineu 
por el coronavirus

✓ El presidente del 
Gobierno, Pedro 
Sánchez, ya habla 
de una tercera ola

FOTO: Núria García / Las colas se repitieron ayer a las puertas del centro cultural el Casal de Almacelles para poder someterse a un cribaje de Salut
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DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 | TEMA DEL DIA 3
CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

El Govern intervé la residència 
geriàtrica Sant Hospital de Tremp
L’objectiu és estabilitzar el brot de coronavirus que pateix el 
centre, el qual ja ha infectat a 120 residents i 30 treballadors
El Departament de Salut 
ha decidit intervenir 
la residència geriàtrica 
Sant Hospital de Tremp. 
S’ha reforçat l’atenció als 
residents amb el suport 
de l’Atenció Primària i del 
Sistema d’Emergències 
Mèdiques per tal d’aturar 
un brot de Covid que ja 
afecta 150 persones.

Tremp
REDACCIÓ
El Departament de Salut va acor-
dar ahir intervenir la residència 
de gent gran de la fundació Fi-
lella-Sant Hospital de Tremp. El 
nombre de casos positius de Co-
vid-19 al centre ha pujat dels 57 
registrats el passat dilluns fins 
arribar als 150 aquest cap de 
setmana. D’aquests, 120 són re-
sidents i els 30 restants són tre-
balladors. A la residència hi ha un 
total de 143 residents i 70 treba-
lladors. 

Per tal d’estabilitzar la situació 
al centre residencial de Tremp, 
s’ha assignat provisionalment 
la direcció i la gestió a Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS) en comp-
tes de la gestora actual, Fundació 
“Sant Hospital de Tremp - Funda-
ció Fiella”. Així mateix, des del De-
partament de Salut aseguren que 
“es vetllarà perquè l’activitat as-
sistencial es presti amb les degu-
des garanties i s’adoptin les me-
sures d’intervenció establertes”, 
explicaven ahir en un comunicat.

Les dotacions de personal 
que siguin necessàries al centre 
residencial les aportarà la nova 
gestora i el personal actual del 
centre en quedarà sota la seva 
direcció, que es coordinarà amb 
la direcció assistencial de l’Hospi-
tal Comarcal del Pallars. A més, ja 
s’ha activat el suport de l’Atenció 
Primària i del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM).

Aquesta intervenció té com 
objectiu principal la realització 
d’un pla d’actuació que garanteixi 
la viabilitat tècnica de la residèn-
cia en el seu conjunt en aspectes 
sanitaris, socials, organitzatius i 
de gestió de qualitat a curt i mig 
termini.

FOTO: Núria García / El centre cultural el Casal va acollir la primera jornada del cribratge intensiu impulsat pel Departament de Salut

Almacelles va acollir ahir un dels 
cribratges intensius amb tests 
d’antígens. Pel centre cultural 
el Casal hi van passar fins a 369, 
dels quals cap va donar positiu. 
Segons va explicar a aquest diari 

l’alcalde del municipi, Josep Ibarz, 
“esperem que la xifra pugi de ca-
ra demà, ja que és important que 
la gent participi per tal de saber 
quina és la situació del nostre po-
ble”. Ibarz també va recordar que 

Cap positiu entre els 369 tests 
fets al cribratge d’Almacelles

“si algu dona positiu, cal que 
compleixi el perióde de quaren-
tena, sino tot això no ens ser-
virà de res”.

Durant aquesta setmana, el 
Departament de Salut ha fet 
prop de 3.000 tests d’antígens 
a Lleida,  Guissona  i  Agramunt  
en  el  marc de la nova estratè-
gia que ha impulsat per intensi-

ficar els cribratges poblacionals 
per frenar els casos de Covid-19 
a Catalunya.  Lleida,  des  de  
l’inici  la  resposta  ciutadana  
ha  estat  tot un èxit, fet que ha 
portat Salut a estendre aquest 
cribratge als barris de Lleida a 
partir de la setmana que ve i 
fins al proper dia 18  de  des-
embre.

La Delegada Territorial del Go-
vern de la Generalitat a l’Alt Pi-
rineu i Aran, Rosa Amorós, la 
Gerent de la Regió Sanitària Alt 
Pirineu i Aran, Divina Farreny, ai-
xí com els diferents responsables 
de Salut al territori, es van reunir 
ahir a la tarda de forma telemà-
tica els alcaldes del Pallars Jussà 
per informar-los de la situació ac-
tual del brot de Covid-19 a la resi-

dència geriàtrica Sant Hospital de 
Tremp. De fet, en una setmana 
han pujat de 81 a 176 els positius 
als centres residencials per a gent 
gran del Pirineu. Per tal d’estabi-
litzar la situació al Pirineu, el De-
partament de Salut començarà, 
aquest dilluns, cribratges inten-
sius en una vintena de municipis 
de la Regió Sanitària de l’Alt Pi-
rineu i Aran.

Reunió dels alcaldes del 
Pallars amb Salut arran de la 
intervenció de la residència

FOTO: L.M. / La Delegada del Govern també va participar a la reunió
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Període Confirmats per 
PCR

Taxa de confirmats 
per PCR

Incidència 
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR/TA positives Ingressos Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

18/11/20 - 24/11/20 546 200 149,22 293,02 363,2 609,49 262 368 0,76 0,8 7,05 9,96 72 20 17 5

11/11/20 - 17/11/20 783 216 213,99 316,46 528,82 637,33 397 603 0,8 1,01 8,01 9,84 106 25 19 3

4/11/20 - 10/11/20 1.152 219 314,83 320,86 666,55 590,44 594 768 0,93 1,37 11,37 8,25 112 27 18 2

1/3/20 - 27/11/20 19.573 2.569 5.349,10 3.763,88 11,6 7,9 412 62

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

58 18 20.332 2.749 262 368 412 62

Situació a 26/11/2020

Seguiment epidemiològic

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

23.081
474

LLEIDA
Positius
Morts

339.177
15.797

CATALUNYA
Positius
Morts

1.628.208
44.668

ESPANYA
Positius
Morts

62.358.546
1.455.319

MÓN
Positius
Morts

La demarcació de Lleida 
suma 147 nous positius de 
Covid-19 (58 a la plana i 89 
al Pirineu), i s'han registrat 
15 noves defuncions, de 
manera que la xifra global 
de morts a la demarcació 
puja fins a 474.

Lleida
ACN
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 19.573 casos confir-
mats per PCR o antígens, 58 més. 
Són 20.332 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 412 
persones han mort per coronavi-
rus des de l'inici de la pandèmia, 
9 més que fa 24 hores. Entre el 18 
i el 24 de novembre es van noti-
ficar 17 morts, 19 la setmana an-
terior.

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 11 punts en les últimes 
hores i se situa en 262, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(397). La velocitat de propagació 
puja dues centèsimes fins a 0,76, 
mentre que la setmana anterior 
era de 0,80. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 149 per cada 
100.000 habitants i la incidència a 
14 dies és de 363.

Actualment, hi ha 58 pacients 
ingressats (-10). Entre el 18 i el 24 
de novembre els ingressats eren 
72. En l'interval anterior eren 106 
els hospitalitzats.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 18/11 al 24/11)

Moren nou persones a Lleida i 
sis a l'Alt Pirineu, mentre puja 
la velocitat de propagació
Ponent registra 58 nous contagis però disminueix 
el risc de rebrot del virus en totes dues regions

La regió sanitària de l'Alt Pi-
rineu i l'Aran registra 2.569 casos 
confirmats per PCR o TA, 89 més, i 
2.749 sumant totes les proves. Un 
total de 62 persones han mort des 

de l'inici de la pandèmia, sis més 
que en l'anterior balanç. El risc de 
rebrot baixa 5 punts i queda fixat 
en 368. La setmana de l'11 al 17 
de novembre estava en 603.

En paral·lel, l'Rt puja tres cen-
tèsimes i està ara en 0,80, mentre 
que la taxa de confirmats per PCR 
és de 293 casos per cada 100.000 
habitants (316 la setmana ante-
rior). La incidència acumulada a 
14 dies està en 609, pels 637 de 
l'interval anterior.

A la regió hi ha 18 pacients in-
gressats (-1). Entre el 18 i el 24 de 
novembre hi havia 20 ingressats 
i es van registrar 5 defuncions, 
mentre que en l'interval anterior 
van ser 25 ingressats i tres defun-
cions.

DADES DE CATALUNYA

El risc de rebrot continua en 
descens a Catalunya, retrocedeix 
18 punts més en les últimes 24 
hores i se situa en els 216, segons 
l'última actualització del Depar-
tament de Salut. La velocitat de 
propagació, l'Rt, es redueix una 
centèsima (0,76), mentre que la 
incidència a 14 dies cau a 304,14 
(divendres era de 327,98). En pa-
ral·lel, s'han declarat 1.436 nous 
casos confirmats per PCR o test 
d'antígens (TA), fins als 307.760 
des de l'inici de la pandèmia. El 
5,85% de les proves de la darrera 
setmana han donat positiu.

Gala virtual a 
l'Hospital Sant 
Joan de Déu per 
recaptar fons
Aquest dissabte, 22 famílies 
lleidatanes van participar, jun-
tament amb més de 3.000 per-
sones de tot el món, en una ga-
la solidària virtual organitzada 
per l'Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona amb l'objectiu de 
captar fons per a la investigació 
i la millora dels tractaments de 
les malalties infantils. L'objec-
tiu era pal·liar el descens d’in-
gressos per a la recerca que ha 
comportat la pandèmia, ja que 
més del 50% dels fons que es 
destinen a la investigació de les 
malalties infantils a l'Hospital 
provenen de donacions de di-
verses activitats que enguany 
s'han cancelat per la pandèmia.

Detingudes 20 
persones per la 
gestió irregular de 
residus sanitaris
La Guàrdia Civil ha investigat 
i detingut 20 persones per la 
gestió irregular de residus bio-
sanitaris de Covid-19. L'objec-
tiu de la investigació era una 
empresa especialitzada en la 
gestió de residus generats en 
hospitals i centres sanitaris. La 
companyia, que operava a Es-
panya i Portugal amb seus a Ca-
talunya i el País Valencià, hauria 
guanyat prop d'1 milió d'euros 
estalviant costos en envasos, 
manipulació i equips de protec-
ció per als seus empleats. Els 
residus infecciosos eren em-
magatzemats al carrer i sense 
els envasos adequats.

4 TEMA DEL DIA | DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

Dos centres escolars 
completament 
tancats a Catalunya, 
un al Pallars Jussà
Es mantenen dos centres com-
pletament tancats a Catalunya: 
l'Escola de Salàs de Pallars-ZER 
Pallars Jussà de Salàs de Pallars 
i l'Escola Santa Margarida-ZER 
Alt Berguedà de Gósol (Ber-
guedà). El nombre de grups es-
colars confinats per un positiu 
és de 866, 19 menys que en el 
balanç de divendres. Segons les 
dades d'Educació, representen 
l'1,20% del total d'administra-
ció i 7 entre personal extern. 
Els positius acumulats decla-
rats són 29.608, 172 més que 
en el balanç anterior.
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