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Lleida acumula la tasa de PCR 
positivos más alta de Catalunya 
.1 El porcentaje es 
del 9,88% desde 
marzo pese a 
bajar esta semana 

w A partir del 
, . . 

proXImo VIernes, 
el confinamiento 
será comarcal 

J La ex gestora 
del geriátrico de 
Tremp niega la 
falta de controles 

J Las funerarias 
han modificado 
sus protocolos 
debido al Covid 

---------------~-------------- TEMADELDIA PÁGINAS3·9 

FOTO: Núrla Garcla 1 Familias enteras dedicaron la mañana de ayer a retirar residuos de la falda de Gardeny 

Una brigada de vecinos 
retira basura de la falda 
del Turó de Gardeny 

Medio centenar de vecinos respondieron ayer 
al llamamiento de tres entidades para retirar 
basura y residuos de la falda de Gardeny tras 
las labores de desbroce y limpieza llevadas a 
cabo por Ilnet. LLEIDA 1 PÁG. 18 

QUE NO ENS FALTIN 
ELS MOTIUS PER SOMRIURE 

BON NADAL 1 SALUT, MOLTA SALUT! 
IN T SOBRE ELS NOSTRES XECS R GAL 

UN DETENIDO 

EN L'ARAN POR 
LA MUERTE DEL

OSOCACHOU 
LLEIDA 1 PÁG. 23 

EL PROYECTO 

DE LA LÍNEA DE 

MANRESA, SIN 

UNANIMIDAD 
LLEIDA 1 PÁG. 20-21 

EL CADÍ QUEDA 

1 FUERA DE LA COPA 
PESE A GANAR EN 
CÁCERES (51-61) 

FOTO: Núria Garcia 

Chabolas junto a la LL-11 

Alertan del peligro 
de incendio en un 
asentamiento junto 
al Sícoris Club 

LLEIDA 1 PÁG. 15 

EL VILA-SANA DE 

HOCKEY PIERDE 

EN CASA ANTE EL 
VOLTREGÁ (2-5) 

~.ilerd~nt.com ~ 
C/ G ermanetes 2 IQ 

25002 Lleida 
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 11/12/2020 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

. 
P.lClt:lll' ingressJts .Klu.1lmenl C1sos cunfirm.tb acumul.lls Rbc de rebrot Defuncion' 

Lleida · Pírineu i Aran Lleida Pírineu i Aran Lleida Lleida Pírineu i Aran 

57 26 21.239 3.064 181 420 74 . 

Seguiment epidemiologic 

Ponent acumula la taxa més alta 
de Catalunya de PCR positius tot 
i la millora de la darrera setmana 
La demarcació suma 133 positius més, pero el 
risc de rebrot baixa tanta Lleida com al Pirineu 
la demarcació de Lleida 
ha tingut aquesta darrera 
setmana el percentatge de 
PCR/TA positius més baix 
de Catalunya, ja que només 
donen resultat positiu 
de Covid-19 el2,79% de 
les proves que es fan als 
centres assistencials i en els 

_ diferents cribratges massius 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

Per darrere de la ~emarcació de 
Lleida aquesta darrera setmana 
hi ha Barcelona, amb el 3,45%, 
seguida de Tarragona (3,85%) i 
Girona (7,04%). 
Per contra, si es consideren totes 
les preves tetes des de l'inici de 
la pandemia, al mes de mar~, la 
demarcació de Lleida és la que té 
un percentatge de positius més 
alt (9,88%), seguida de Girona 
(9,22%), Barcelona (8,31%) i Tar
ragona (7,53%). 

Per regions sanitaries, la que té 
un percentatge més baix de PCT/ 
test d'antígens positius aquesta 
darrera setmana és la regió de les 

_ Terres de I'Ebre (2,26%), seguida... 
de I'Ait Pirineu i Aran (2,27%}, la 
Metropolitana Nord (3,25%) i la 
plana de Lleida (3,31%). El maxim 
eñ té la regió de Girona, amb un 
6,81%. 

D'altra banda, segons les da
des aportades ahir per Salut, la 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA (*) MÓN 

Positius 24.303 Positius 

Morts 494 Morts 

demarcació de Lleida suma 133 
positius més (88 a la plana i 45 al 
Pirineu) i cap mort. 

A la regió sanitaria de Lleida 
hi ha 20.455 casos confirmats 

357.208 Positius 

16.333 Morts 

1. 730.575 _Po_s_iti_u_s _..:..7.:.1.:.:.7..:6.::.9:.:.3:..::3...:.4 
47.624 _M_ort_s __ -=1:.:.:.6:;.;::0;.=.6.:.::.9;.=.5.::.3 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 2/12 al 8/12) 

Font: Departament de Salut 

per PCR o antígens, 87 més. Són 
21.239 si es tenen en compte te
tes les preves (88 més). No hi ha 
hagut cap mort. 

Pel que fa al risc de rebrot, bai-

(*) Dades corresponents a divendres 

xa vuit punts i se situa en 181, 
per sota del registrat la setma
na anterior (271). La velocitat de 
propagació puja dues centesimes 
fins al 0,82, mentre que la setma
na anterior er~ de 0,97. La taxa de 
confirmats per PCR/TA esta en 89 
per cada ·100.000 habitants, i la 
incidencia a 14 dies és de 228 .. 
· La regió sanitaria de I'Ait Pi

rineu i I'Aran registra 2.878 casos 
confirmats per PCR o TA, 43 més, i 
3.064 sumant tetes les preves (45 
més). No hi ha hagut cap mort. 

El risc de rebrot baixa 85 punts 
i queda fixat en 356. En paraJ.Iel, 
I'Rt baixa de 1'1,09 a 1'1,02, men
tre que la taxa de confirmats per 
PRC és de 159 casos per cada 
100.000 habitants. La incidencia 
acumulada a 14 dies esta en 351. 

PER COMARQUES 

Un total de deu comarques de 
Lleida tenen la velocitat de conta
gi per sota d'1, dada que les situa 
com a zona verda en aquest indi
cador clau. Les úniques que conti
nuen sobrepassant aquest topall 
són el Solsones (2,39), I'Ait Urgell 
(1,35) i la Cerdanya (1,32). 

Pel que fa al risc de rebrot, el 
Pallars Sobira i les Garrigues han 

deixat d 'estar en zona verda per 
un increment deis valors en les 
darreres hores, ja que han estat 
les úniques comarques on els in
dicadors han pujat el darrer dia. 
D'aquesta manera, a Catalun
ya només hi ha ara I'Aran i I'Aita 
Ribagor~a amb un risc de rebrot 
baix, estabilitzat des de fa uns 
dies a O. 

La resta de comarques de Llei
da continuen en zona vermella, 
tot i que !'indicador de risc de re
brot ha millorat en el darrer ba
lan~ del Departament de Salut. La 
Cerdanya, amb 762 punts, el Pa
llars Jussa, amb 540, i el Solsones, 
amb 507, són les que es traben 
en una situació pitjor. 

DADES DE CATALUNYA 

la velocitat de propagació a 
Catalunya, I'Rt, va baixar una mi
ca aquest dissabte i va passar de 
0,95 a 0,92. El risc de rebrot tam
bé ha baixat, en aquest cas divuit 
punts, de 185 a 167, segons les 
últimes dades del Departament 
de Salut. 

La incidencia a 14 dies tam
bé segueix baixant, de 210,08 
a 196,13. S'han declarat 1.859 
nous casos confirmats per PCR o 
test d'antígens (TA), cosa que el~
va la xifra total a 324.968 des de 
l'inici de la pandemia. El 3,72 de 
les preves de la darrera setmana 
han donat positiu. S'ha informat 
de 54 noves morts i el total és 
de 16.333. Hi ha 1.388 pacients 
ingressats als hospitals amb co
vi-19, 48 menys que en !'anterior 
balan~, i 333 persones a I'UCI, 
dotze menys. 

El risc de rebrot era de 216 
entre el 25 de novembre i 1'1 de 
desembre. Pel que fa a I'Rt, baixa 
tres centesimes en les darreres 
24 hores i se situa en el 0,92. La 
setmana anterior era de 0,99. La 
incidencia a 14 dies és de 196,13 
entre el 2 i el 8 de desembre i 
se situa clarament per sota deis 
236,10 de l'interval anterior (25 
de novembre-1 de desembre). 

Pel que fa als casos confirmats 
per PCR o tests d'-antígens, del 2 
al 8 de desembre n'hi va haver 
6.543, xifra inferior a l'interval an
terior (8.560). 

Aixo situa !'actual taxa de con
firmats per PCR/TA en 84,97 per 
cada 100.000 habitants, per so
ta del període anterior (111,16). 
Durant !'última setmana s'han fet 
101.298 preves PCR i 90.089 tests 
d'antígens, deis quals un 3,72% 
han donat positiu, també per so
ta del percentatge de l'interval 
anterior (4,47). La mitjana d'edat 
de les persones positives s'ha si
tuat en els 43,67 anys. 

Des de l'inici de la pandemia 
s'han confirmat 357.208 casos 
324.968 amb PCR o test d'antí
gens. 
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Propasen fer 
test d' antígens 
a cada assaig 
de castellers a 
la primavera 
Experts i científics de la URV pro
posen fer tests d'antígens a cada 
assaig a partir de la proxima pri
mavera per reprendre l'activitat 
castellera. Els investígadors han 
demanat a la Coordinadora de 
Colles Castellers de Catalunya que 
impulsi un pla consensuat amb les 
colles i amb el vistiplau de les au
toritats sanitaries per fer una pro
va pilot que permeti als castellers, 
de forma voluntaria, tornar a fer 
construccions. "Eis castellers som 
un símbol de país; si la vacuna i els 
tests funcionen amb nosaltres és 
un símbol a tot el món", va afirmar 
Manel Sanroma, professor de la 
URV. Des de la Coordinadora con
sideren que els tests són economi
cament "inviables". 

La demarcació té 
33 grups confinats, 
amb 806 persones 
en quarantena 

La demarcació de Lleida tenia 
ahir un total de 33 grups esco
lars confinats, un menys que 
divendres, segons les dades del 
Departament d'Educació. Aixo 
representa que un total de 806 
persones (770 alumnes i 36 
professionals) es trobaven ahir 
dissabte en quarantena, dades 
que impliquen un descens de 
39 persones respecte a les xi
tres del día anterior. . 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

El Patronat de la residencia 
Filella de Tremp assegura que 
es van complir els protocols 
En un comunicat, neguen que hi hagués "descontrol" 
en la gestió del brot de Covid, queja suma 46 morts 
Tremp 
ACN 

El Patronat de fa residencia geri
atrica Jaume Fiella de Tremp as
segura que el centre va complir 
els protocols en tot moment i 
nega que hi hagués "descontrol" 
i "manca de registres". A través 
d'un comunicat, expliquen que el 
primer cas positiu es va detectar 
el 19 de novembre i que, "mal
grat les mesures preses", el nom
bre de contagis va ser molt elevat. 
Aixo, sumat a la "impossibilitat de 
poder contractar nous treballa
dors", va generar una situació de 
"gran estres" a la residencia. Així 
mateix, també expliquen que Sa
iut va decidir intervenir el centre 
el 26 de novembre i que, al cap 
de dos dies, va optar per tornar 
a canviar-ne la gestió, que va pas
sar a !'empresa pública Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS). 

El Patronat diu que "immedi
atament" després de detectar el 
primer cas en un deis treballa
dors, es va realitzar un cribrat
ge a tot el personal i residents. 

FOTO: ACN/ Expliquen que es va assegurar "l'atenció humana" 

"Mafgrat les mesures preses per 
la residencia", expliquen que el 
nombre de contagis va ser "moft 
elevat", fet que va provocar un 
"treball extrem" del personal, al 
qual s'hi va sumar "la impossi
bilitat de poder contractar nous 
treballadors" malgrat asseguren 
que ho van intentar per tots els 
mitjans. "Es va assegurar en tot 
moment l'atenció humana, higie
nica, medica i farmacologica deis 

residents, amb el suport del CAP 
i de !'Hospital Comarcal, i amb un 
esforr; molt gran de tot el perso
nal de la residencia", expliquen. 
El brot ja suma 46 morts, després 
que en les darreres hores s'hagi 
notificat una nova defunció, dos 
deis quals eren de I'Aita Ribagor
r;a. Segons Salut, en aquests mo
ments a l'equipament hi ha un 
total de 88 residents i 42 treballa
dors amb covid-19. 

La Mare Janer 
de Cervera té 
29 contagiats 
entre interns i 
treballadors 
El brot actiu de Covid-19 a la 
residencia de gent gran Ma
re Janer de Cervera ja afecta 
prop de la meitat deis resi
dents. Segons va informar la 
Paeria de Cervera, 24 deis 53 
interns han donat positiu en 
els tests rapids efectuats, ai
xí com 5 deis 40 treballadors 
del centre. Encara falta saber 
el resultat d'un deis usuaris. 
Els 24 residents afectats es
tan a"illats a una zona de la 
residencia que es va habilitar 
amb aquest objectiu, mentre 
la resta estan confinats a les 
seves habitacions per evitar 
possibles contagis. 

Fraga, el 'feu' de les xeringues 
per tirar endavant la vacuna 
contra el coronavirus 

ritori nacional al llarg del mes de 
desembre i durant els primers 
mesos de l'any 2021. 

De la mateixa manera, El Es
pañol apunta que a tot el món, 
ja tenen compromesos més de 
500 milions d'unitats pera pa"isos 
com per exemple els Estats Units, 
el Canada, Holanda, Franr;a, Ale
manya, Finlandia i Dinamarca, a 
més de Regne Unit. Amb aques
ta quantitat, expliquen que per
ser capar;os de poder atendre a 
tota la demanda, !'empresa Bec
ton Dickinson ha invertit un total 
d'l,5 milions d'euros en la creació 
d'una nova línia de producció i a 
reforr;ar !'actual plantilla de 600 
treballadors. Així dones, assegu
ren que podran fer front a tota la 
demanda perque han establert 
una calendarització. A més, asse
gura que no estan deixant d'abas
tir farmacies, que són també els 
seus principals clients. 

L:'empresa Becton Dickinson té a 
Fraga una de les majors fabriques 
de xeringues del món i sera des 
d'aquest poble d'on sortiran mili
ons d'unitats cap als Estats Units, 
el Canada, Holanda, Franr;a, Ale
manya, Finlandia, Dinamarca i 
Regne Unit, de cara a la campa
nya de vacunació de la Covid-19, 
segons explica el diari El Español. 
En total, concreten, més de 500 

· milions d'unitats sortiran d'aqüi 
en els propers meses. 

En aquest sentit, segons apun
ta aquest diari, per a vacunar a 
tota la població espanyola farien 
falta uns 95 milions de xeringues, 
perque, cal tenir en compte que 
la vacuna de Pfizer i BioNTech 

En sortiran 
més de 500 
milions els 

propers mesos 

requereix dues dosis per pacient 
per tal de ser eficar; contra el vi
rus. De moment, pero, aquesta 
empresa amb fabrica a Fraga ja 
té reservats un total de 25 mili
ons d'unitats per a Espanya. En 
aquesta línia, expliquen que les 
xeringues es .repartiran en el ter-

FOTO: Núria Garcia/ Es reafitza durant aquest cap de setmana 

Cribratge per detectar 
asimptomótics a Alpicat 
Alpicat acull aquest cap de setmana un cribratge adrer;at als mu
nicipis d'Aibesa, Alcoletge, Alpicat, Benavent de Segria, Corbins, la 
Portella~ Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de la Barca i 
Vilanova de Segria. Ah ir se'n van fer 555 a Afpicat, 386 a Seras i 494 
a Alcarras. 
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