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El final de un puente sin turistas 
'anima' las ventas prenavideñas 

Plantean un 
"corredor" que 
una las zonas 
de bajo riesgo 
de rebrotes 
./ El Aran pide 
recuperar la 
movilidad 
hacia Francia 

.1 El geriátrico 
de Tremp ya 
contabiliza 40 
defunciones 

c .. ;~~~ol 
J ~or la propia 1 

l enfermedad 
se le suma 

! la soledad" 

FOTO: Tony Alcántara 1 El Eix Comercial vivió ayer, último día del puente, una jornada de gran afluencia de gente por segundo día consecutivo 

i "Es el ~ejor regalo de cumpleaños'~ afir~a la 
l primera persona que recibe la vacuna de Pfizer 

-- -
TEMA DEL OlA PÁGINAS 3·8 Y llEIDA PÁG. 11 

.----------DEPORTES 
El Bar<;a pierde 
0-3 ante la Juve 
con dos goles 
de Cristiano 
El duelo Messi-Cristiano se de
cantó hacia el jugador portu
gués con los tres goles que die
ron la victoria a la Juve ante el 
Ban;a en el Camp Nou (0-3). En 
paralelo, los jugadores del Es
tambul plantaron el partido an
te el PSG por un insulto racista 
del cuarto árbitro. 1 PÁG.25 

FOTO: @UCL/ Cristiano Ronaldo le ganó la partida a Leo Messi 

EIICG For~a 
Lleida vuelve 
a la liga tras 
24 días sin 
poder jugar 
El equipo de- Aranzana 
viaja hoy a Castelló para 
enfrentarse al Ti\lJ, tuno 
de los equipos que está 
más en forma. 

LA MEDALLA 
MACIA, PARA EL 
EXPROFESOR Y 
EXCURSIONISTA 
LLUÍS GARROFÉ 

LLEIDA 1 PÁG.13 

DETENIDO EN 
LLEIDA POR LA 
AGRESIÓN A SU 
EXPAREJAEN 
EL DOMICILIO 

LLEIDA 1 PÁG.20 
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4 TEMA DEL OlA MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2020 

CONSEQÜENCIES·DEL COVID-19 

Situació a.7/12/2020 
Regions sanitaries de Lleida i 11\lt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran 

73 22 20.952 2.942 L 420 72 

Seguiment epidemiologic 

Font: Oepartament de Salut 

.Les úniques comarques · de tot 
Catalunya amb baix risc de 
rebrot són al Pirineu de Ueida 
El Pallars Sobira se suma a I'Aran en una jornada 
amb 47 nous positius i cap mort a la demarcació 
El Pallars Sobira se suma 
a I'Aran i es converteixen 
en les únlques dues 
comarques de tot Catalunya 
que es troben en zona 
verda, amb un baix risc de 
rebrot. També milloren els 
indicadors a les Garrigues, 
on cau el risc de rebrot als 
nivells del setembre. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

La demarcació de Lleida suma 47 
nous positius (29 a la plana i 18 
al Pirineu). Són 23 positius men
ys que en el balan~ anterior, en 
que se'n van registrar 70. No es 
van registrar noves defuncions 
durant la jornada d'ahir, i la xifra 
global de morts a la demarcació 
es manté en 492. 

LES XIFRES A LES REGIONS DE 
LLEIDA 1 L'ALT PIRINEU 1 ARAN 

A la regió sanitaria de Lleida, hi 
ha acumulats 20.181 casos confir
mats per PCR o antígens, 29 més. 
Són 20.952 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 420 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 
cap més que fa 24 hores. Entre el 
28 de novembre i el 4 de desem
bre es van notificar 8 morts, 12 la 
setmana anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 12 punts en les últimes 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA (*) MÓN 

Positius 23.894 Positius 351.027 Positius 

Morts 9 _M_o_rt_s ___ ___;;...;..0___;;;_..;..~ Morts 

¡•¡ Les dades d'Espanya corresponen al balan~ de dimarts 

hores i se situa en 196, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(306). La velocitat de propaga
ció baixa cinc centesimes a O, 78, 
mentre que la setmana anterior 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 28/11 al 4/12) 

Font: Oepartament de Salut 

era de 0,96. La taxa de confirmats 
per PCR/TA esta en 103 per cada 
100.000 habitants, i la incidencia 
a 14 dies és de 265 (337 l'interval 
anterior). El 3,82% de les proves 

donen positiu. 
Actualment, hi ha 73 pacients 

ingressats (ídem). Entre el 28 de 
novembre i el 4 de desembre els 
ingressats eren 61. En l'interval 
anterior eren 63 els hospitalit-
zats. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i I'Aran registra 2.760 ca
sos confirmats per PCR o TA, 18 
més, i 2.942 sumant totes les 
proves. Un total de 72 persones 
han mort des de l'inici de la pan
demia, cap més que en !'anterior 
balan~. El risc de rebrot baixa 14 
punts i queda fixat en 415. La set
mana del 21 al 27 de novembre 
estava en 450. 

En paral-lel, I'Rt puja sis cente
simes i esta ara en 1,07, mentre 
que la taxa de confirmats per PCR 
és de 181 casos per cada 100.000 
habitants. La incidencia acumu
lada a 14 dies esta en 496, pels 
649 de l'interval anterior. A més, 
el 2,11% de les proves que es fan 
donen positiu. 

A la regió hi ha 22 pacients in
gressats (-1). Entre el 28 de no
vembre i el 4 de desembre hi ha
vi a 24 ingressats i es van registrar 
7 defuncions, mentre que en l'in
terval anterior van ser 18 ingres-

sats i 10 defuncions. 

LES DADES PER COMARQUES 

La comarca del Pallars Jussa 
continua encap~alant el risc de 
rebrot de tot Catalunya, tot i que 
els indicadors milloren respec
te del balan~ anterior (passa de 
1228 a 1119 punts de rebrot). La 
segueix molt de prop la Cerdan
ya, qlie es troba en tercera posi
ció al rimquing de les comarques 
amb el risc de rebrot més alt, de 
prop de 1.000 punts. També cal 
destacar la comarca del Solsones, 
que suma més de 200 punts de 
rebrot respecte el balan~ anterior 
(passa de 392 a 628 punts). 

D'altra banda, I'Aran i el Pallars 
Sobira són les dues comarques 
amb el risc més baix de tot Cata
lunya. Ja en el balan~ de dilluns, 
I'Aran es va tenyir de verd i es va 
convertir en la primera comar
ca catalana en assolir el baix risc 
després d'aquesta segona onada 
de coronavirus. En l'últim balan~, 
el Pallars Sobira se suma a I'Aran 
i també es converteix en una co
marca de baix risc (passa de 70 a 
17 punts). Finalment, també cal 
destacar l'evolució favorable deis 
indicadors a les Garrigues, que 
assoleixen la zona taronja i ja te
nen un risc de rebrot de 73 punts. 

LES XIFRES A CATALUNYA 

La velocitat de propagació a 
Catalunya, I'Rt, no supera la ba
rrera de 1'1 aquest dimarts i baixa 
molt poc a 0,98, una centesima 
menys que fa 24 hores. El risc de 
rebrot continua a la baixa i esta 
ara en 194, sis punts menys, se
gons les últimes dades. A més, la 
incidencia a 14 dies torna a baixar 
i se situa en 214,19 (dilluns estava 
en 218,80). S'han declarat 1.089 
nous casos confirmats per PCR 
o Tests d'Antígens (TA), fins als 
319.041 des de l'inici de la pan
demia. El 3,77% de les proves 
de la darrera setmana han do
nat positiu. També s'ha informat 
de 41 noves morts, amb un total 
de 16.218. Hi ha 1.574 pacients 
ingressats als hospitals amb co
vid-19, 16 menys, i 386 persones 
a I'UCI (-9). El risc de rebrot era 
de 214 entre el 21 i el 27 de no
vembre. L'Rt es baixa molt lleuge
rament fins a 0,98, mentre que la 
setmana anterior era de 0,86. La 
incidencia a 14 dies és de 214,19 
entre el 28 de novembre i el 4 de 
desembre i se situa clarament 
per sota deis 267,40 de !'ínter
val anterior. Pel que fa als casos 
confirmats per PCR o tests d'an
tígens (TA), en el període del 28 
de novembre al 4 de desembre 
n'hi va haver 7.743, xifra inferior 
a l'interval anterior, quan se'n van 
detectar 8.751. Aixo situa la taxa 
de confirmats en 100,55 per cada 
100.000 habitants. 
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PUge~ a 40 els morts pel brot 
a la residencia Fiella de Tremp 
En Comú vol explicacions del trasllat de residents 
El brot de covid-19 detectat 
a la residencia Fiella de 
Tremp ha causat 40 morts 
des del19 de novembre. 

En les darreres 24 hores s'han re
gistrat sis noves defuncions. Ac
tualment, el brot continua actiu 
i suma 94 residents i 43 treballa
dors positius per covid-19. 

D'altra banda, el Comú Podem 
es va mostrar ahir preocupat pel 
reallotjament de residents de la 
Fundació Filella de Tremp a cen
tres geriatrics de la Pobla de Se
gur i Guissona i el perill de propa
gació de la covid-19 que _¡¡quest 
fet pugui suposar. Tres d'aquests 
residents traslladats de centre 
han donat positiu. Per tot, En Co
mú Podem va registrar ahir una 
batería de preguntes adrec;ades 
al Govern exigint explicacions so-

bre quines mesures urgents s'es
tan adoptant davant el brot de a 
la residencia de Tremp. La forma
ció també va demanar informa
ció al Govern sobre les mesures 
adoptades per reforc;ar la sanitat 
al Pallars i perque no s'han deri
vat els casos més greus als hos
pitals Santa Maria i Arnau de Vi
lanova de Lleida. La portaveu de 
Catalunya en Comú a I'Ait Pirineu 
i Aran, Txell Teruel, va reiterar la 
denúncia per manca de personal 
per atendre els usuaris i poder 
cobrir les baixes del personal sa
nitari. Per Teruel és "inajornable 
que es cobreixin degudament les 
places que han quedat vacants". 

El Departament de Salut va 
acordar intervenir la residencia 
de gent gran de la fundació Fie
lla-Sant Hospital de Tremp el pas
sat 28 de novembre després que 

FOTO: ACN 1 La residencia de Tremp, amb una ambulancia al davant 

en una setmana es passés deis 57 
positius als 150 en una setmana. 
La direcció i gestió del centre la va 
assumir Gestió de Serveis Sanita
ris (GSS) en comptes de la gestora 

actual. La residencia funciona 
com un hospital, amb tres torns 
de metges i infermeres. Els pocs 
residents sense covid-19 s' han 
traslladats a altres residencies. 

Denunciat un 
restaurant de Lleida 
per incomplir les 
restriccions 

La Guardia Urbana de Lleida va 
denunciar ahir el responsable 
d'un restaurant situat a la parti
da de Butsenit, a Lleida, que in
complia la distancia mínima en
tre les taules i el nombre maxim 
de comensals permesos per ca
da taula. La Urbana va arribar al 
lloc deis fets a les 15.10 hores i 
va aixecar lesdiligencies corres
ponents per incomplir les me
sures de prevenció. 

Treball diu que 
s'han de tornar els 
ajuts si s'acomiada 
després d'un ERTO 

Treball va indicar ahir que les 
empreses acollides a un ERTO 
que incompleixin el compromís 
de mantenir l'ocupació durant 
els 6 mesos posteriors hauran 
de retornar les cotitzacions de 
tots els treballadors a I'ERTO. 
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