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Linyola tem e que· el brote pueda 
causar medio millar de contagios 

Mas de 3 50 pers o nas estan 
aisladas en casa y hoy se hara 
un cribaje en la escuela El Sitjar 

La situación en la residencia 
Fiella de Tremp mejora y ya se 
prevén las visi tas a familiares 

I 

La Diputación aprueba los 
presupuest~s con el único 
voto en contra de Ciutadans 
El presidente, Joan Talarn, con
fiaba en el apoyo de la oposición 
y lo ha conseguido. Los presu
puestos para 2021 ascienden a 
H?,3 millones y fueron apro
bados con los votos a favor àe 
Junts, ERC PSC y Unitat d'Aran, 
la abstención de En Comú Po
dem y un única voto en contra: 
Ciutadans. Según Talarn, con es
tas cuentas se consolidan las de 
2020. o 1~RQUES I PAG 16 

FOTO: ACN I El presidente de 
la Diputación, Joan Talarn 

Condenado a 
2,5 años por la 
muerte de una 
joven de Borges 
en la N-240 · 
La sentencia determina que el 
hombre conducía un vehículo 
a una velocidad muy superior 
a la permitida y causó el acci
dente que costó la vida de Mar
ta Sòria en octubre de 2016. El 
abogado de la acusación parti
cular pedía 15 años y recurriréÍ. 

COMARQU~ I P G l 

Las comarcas del Pirineu 
registran su riesgo de rebrote 
mas alto de toda la pandemia 

El país, en vilo 
por las nuevas 
restricciones 
que el Govern 
anunciarà boy 
El Govern decidió a última ho
ra de la tarde de ayer no dar a 
conocer hasta hoy el endureci
miento de las medidas restric
tivas que se quieren implantar 
ante la mala evolución de los 
indicadores de la pandemia de 
Covid-19. La 'consellera' de Sa
lut, Alba Vergés, advirtió que 
seran medidas "impopulares". 

FOTO: Tony Alcantara I Pi mec 
organizó ayer pruebas rapidas 
en el Polígon dels Frares 
--- ·----·-·-·--.. --·--· 
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L'RJ creix de nou 
a Catolunya .fins 

' 
a 1,34 i er. risc de 
rebrot puja a 27 4 
La velocitat de propagació a 
Catalunya, I'Rt, va continuar 
pujant en ~es darreres hores 
i ha passat de 1'1,22 notificat 
dimecres a 1'1,34 d'ahir dijous. 
El risc de rebrot també segueix 
creixent, ho fa 29 punts, fins 
als 274, i la incidència a 14 dies 
s'eleva de 215,01 a 218,97, se
gons les últimes dades del De
partament de Salut. 

S'han declarat 2.146 nous 
casos confirmats per PCR o test 
d'antígens (TA), cosa que eleva 
la xifra total a 333.139 des de 
l'inici de la pandèmia. El4,74% 
de les proves de la darrera set
mana han donat positiu . S'ha 
informat de 30 noves morts i el 
total és de 16.524. Hi ha 1.532 
pacients ingressats als hospi
tals amb covid-19, 56 més que 
en l'anterior balanç, i 345 per
sones a I'UCI, les mateixes que 
fa 24 hores. 

La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 116,73 
per cada 100.000 habitants, 
per sobre del període ante
rior (102,24). Durant l'última 
setmana analitzada s'han fet 
109.842 proves PCR i 89.510 
tests d'antígens, dels quals un 
4,74% han donat positiu, clara
ment per sobre del percentatge 
de l'interval anterior (3,64%). 
La mitjana d'edat de les perso
nes positives s'ha situat en els 
43,56 anys. 

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 365.730 casos, 
dels quals 333.139 mitjançant 
prova PCR o test d'antígens. 

Pugen a 132 èls 
ingressats per 
Covid -19 als 
hospitals de Lleida 
El nombre de persones ingres
sades amb covid-19 als hospi-
tals públics i privats de la Re-
gió Sanitària Lleida va pujar 
ahir fins als 132, vuit més que 
el dia anterior. Segons dades 
de Salut, les UCI també regis
tren augment de pacients i han 
passat d'll a 13. Per centres, 
l'Arnau de Vilanova té 44 pa

.cients a planta i 7 crítics a I'UCI; _ 
el Santa Maria té 21 pacients a 
planta i S crítics a I'UCI; els cert 
tres privats tenen 50 pacients a 
planta i 1 crític a I'UCI; i fina l
ment, l'Hotel Salut Nastasi té 4 
persones hospitalitzades amb 
el virus. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 16/12/2020 
Regions sanitàries de Lleida i rAit Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

74 25 21.672 3.230 269 867 432 76 

Seguiment epidemiològic 

El Pirineu dobla en set dies el 
risc de rebrot i és ara el seu· 
més alt de tota la pandèmia 
La velocitat de contagi s'incrementa de nou a 
Ponent, que suma 140 nous positius i un mort 
La demarcació de Lleida 
va sumiu ahir 140 positius 
més de Covid {96 a la plana 
i 44 al Pirineu), a més 
d'una nova defunció al 
Pirineu, segons les dades 
de Salut. A més, el risc 
de rebrot i la velocitat de 
contagi continuen pujant 
descontrolada ment. 

. lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitària de Lleida hi ha 
20.888 casos confirmats per PCR 
o antígens, 95 més. Són 21.672 si 
es tenen en compte totes les pro
ves (96 més). No hi ha hagut cap 
mort . . 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 25 punts i se situa en 269, per 
sobre del registrat la setmana an
terior (195). La velocitat de pro
pagació puja 8 centèsimes, fins 
a 1'1,23, mentre que la setmana 
anterior era de 0,79. Es tracta de 
I'Rt més alta a la regió sanitària 
des del 27 d'octubre. 

La taxa de confirmats per PCR/ 
TA està en 127 per cada 100.000 
habitants, i la incidència a 14 dies 
és de 233 (256 en l'interval ante
rior). El 3,88% de les proves do
nen positiu. 

La regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran registra 3.042 casos 
confirmats per PCR o TA, 42 més; 
i 3.230 sumant totes les proves 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

Positius 24.902 .:....Po:.:s..:..:iti:..:'u.:..s __ --=3:!::6~5.:..!7..:::3:!::0 _Po_s_iti_u_s ---=1:.:..:.7;..:8:.:5;.:...4.:.:2::1 Positius 74.829.029 
Morts 5 J Morts 16.524 Morts 48.777 Morts 1.660.911 

~~---~~~ 

(44 més). Al darrer balanç s'hi ha 
sumar una nova mort. 

El risc de rebrot puja 151 punts 
i se situa en 867. La setmana del 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del7/12 al 

13/12) 

Font: Departament de Salut 

30 de novembre al6 de desembre 
estava en 440. Aquest indicador 
de 867 és el més alt que ha tingut 
la regió de l'Alt Pirineu i Aran en 

tota la pandèmia. 
En paral· lel, I'Rt també puja 

considerablement en 24 hores, 
d'1,56 a 1,86. En l'interval ante
rior estava en 1'1,08. Es tracta de 
I'Rt més alta des del21 d'octubre. 

La taxa de confirmats per PCR 
és de 280 casos per cada 100.000 
habitants. La incidència acumula
da a 14 dies està en 475, pels 513 
de l'interval anterior. El 4,85% de 
les proves que es fan donen po
sitiu. A la regió hi ha 25 pacients 
ingressats (igual que dimecres). 

PER COMARQUES 

El Solsonès, la Cerdanya i el 
Pla d'Urgell s'han situat amb uns 
indicadors molt alts en el· risc de · 
rebrot, que creix també al Segrià, 
les Garrigues, la Segarra, l'Alt 
Urgell, el Pallars Jussà i l'Aran, 
encara que testimonialment en 
aquest darrer cas. 

Al Pallars Sobirà i l'Alta Riba
gorça manté el mateix valor del 
darrer dia, que és de risc O en 
aquesta darrera comarca. 

Pel que fa a la velocitat de con
tagi, està per sc_>ta d'1 únicament 
a les comarques de l'Aran, l'Alta 
Ribagorça, el Pallars Jussà i l 'Ur
gell. 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Salut realitza 597 tests en 
dos -eri·bratges massius a 
les Borges Blanques i Tremp 
El Departament de Salut va con
tinua ahir amb els cribratges 
massius a diferents municipis 
de la demàrcació de Lleida i l'Alt 
Pirineu i Aran per a la detecció 
de casos de Covid-19. Durant la 
jornada d'ahir, es van fer un total 
de 597 tests d'antígens en dos 
cribratges massius realitzats a 
les Borges Blanques i a Tremp. A 
la capital de les Garrigues, con
cretament es van fer 345 pro
ves, mentre que al municipi del 

Pallars Jussà se'n van fer 252. 
L'estratègia de fer proves a la co
munitat es fa per aturar l'exten
sió del virus, és a dir, per assegu
rar que persones infectades no 
el transmetin a altres persones. 

Es tracta de detectar el 
màxim nombre de persones 
contagiades, ja que n'hi ha que 
no presenten símpt~mes i po
den, sense saber-ho, transmetre 
el virus a la seva família, amics 
i altres persones del seu entorn. 

FOTO: Tony Alcantara /l'empresari lleidatà va estar ingressat a I'UCI 

Tatxo Benet parla de la seva 
experiència amb el Covid 
L'empresari lleidatà, Tatxo Be
net, va presentar ahir al Palau de 
la Paeria el seu llibre en el qual 
relata la seva experiència amb el 
Covid-19, que el va portar a es-

CCOO denuncia 
que s'incompleixen 
les condicions de 
clima a les aules 

CCOO ha acusat el Departa
ment d'Educació d'incomplir 
ta normativa sobre les condi
cions climàtiques als centres 
educatius. El sindicat afegeix 
que tampoc s'està complint el 
Reglament d'lnstal·lacions Tèr
miques en Edificis, pel que fa 
a disposar de sistemes de ven
tilació. Per tot això, està plan- ..... 
·tejant una denúncia col-lecti-
va, però també d'individuals 
per part d'aquells centres on 
la temperatura no estigui en-
tre 17 i 27 graus i reclama que 
s'instaHin aparells de ventila-
ció mecànica. 

tar ingressat a una UCI a finals 
de març. El llibre es titula La tra
vessia més difícil i és un projec
te solidari que s'emmarca en la 
campanya Jo em corono. 

Pugen a 39, quatre 
més que dimecres, 
els grups ai1lats a les 
escoles de Ponent 

Les escoles de la demarcació 
de Lleida van registrar ahir 39 
grups confinats, quatre més 
que dimecres, segons el darrer 
balanç del Departament d'Edu
cació. També van pujar les per
sones en quarantena en passar 
de les 774 dimecres a les 914 
ahir (+140), amb 857 alumnes i 
57 professionals. El balanç tam
bé constata que fins ara hi ha 
hagut 1.443 positius a les aules, 
dels quals 1.247 corresponen a 
alumnes i 196 a professionals. 
L'escola que té més grups con
finats ara és l'Institut de Sant 
Llorenç de Morunys. 

FOTO: Tony Alcantara I Un treballador d'una empresa del Polígon dels Frares de Lleida fent-se la prova 
-·--·------·-- --- ---··------- ··------···· ·-------------· 

Pimec porta tests ràpids 
d'antígens a empreses 
per detectar positius 
asimptomàtics de Covid 
Dotze firmes han demanat participar 
en l'acció 'Covid Free in company' 
Lleida 
ACN 

Pi mec, a t ravés d'un conveni amb 
la mútua Mutuacat, va portar 
ahir una campanya de cribratges 
a empreses de Lleida amb l'ob
jectiu de detectar positius asimp
tomàtics de covid-19. La iniciati
va, que té per nom Covid Free in 
company, facilita a les firmes que 
ho sol·liciten la possibilitat de fer 
tests d'antígens ràpids als seus 
treballadors a la mateixa empre
sa. Ahir es va fer el primer cribrat
ge a una trentena de treballadors 
d'una empresa ubicada al Polígon 
Industrial dels Frares de Lleida i, 
segons la patronal, n'hi ha una 
dotzena més que també han de
manat fer-ne a la seva plantilla. 

El president de Pimec Lleida, 
Jaume Saltó, va explicar que la 
campanya vol "fer de tallafoc" 
per evitar que s'aturi l'activitat 
econòmica. Des del mes de no
vembre, Pimec ha impulsat cri-

bratges a diversos polígons in
dustrials de tot Catalunya i, des 
de principis d'aquest mes, la ini
ciativa s'ha portat directament a 
les empreses. L'objectiu és que 
les empreses que ho sol·licitin 
puguin realitzar tests ràpids d'an
tígens als seus treballadors a les 
seves mateixes instaHacions. 

El cost de les proves l'assu
meix l'empresa, si bé el president 
de Pimec Lleida, Jaume Saltó, va 
apuntar que es tracta d'un "preu 
especial". També va afegir que, 
de moment, a Lleida hi ha una 
dotzena de petites i mitjanes em
preses que han demanat fer cri
bratges a les se~es plantilles. Tot 
i això, recorda que la campanya 
està "viva" i que les empreses 
encara ho poden sol·licitar, siguin 
associades o no. 

Un equip de sanitaris es va 
desplaçar ahir al matí a una em
presa del Polígon Industrial dels 
Frares, a Lleida, per realitzar el 

primer d'aquests cribratges. Les 
proves s'han fet a una carpa ins
tal·lada a l'exterior de l'empresa, 
per on hi han passat més d'una 
trentena de treballadors de la fir
ma. En aquest cas, la plantilla ja 
es va sotmetre a un test ràpid fa 
15 dies i, a més del d'aquest di
jous, està previst repetir la prova 
a la tornada de les vacances de 
Nadal. 

Saltó va explicar que l'objec
tiu de tot plegat "és detectar po
sitius per aïllar-los el més ràpid 
possible" i "protegir els llocs de 
treball", ja que considera que 
aquesta és la manera "més efec
tiva" d'actuar mentre no arribi 
la vacuna. Tot i això, va recalcar 
que les proves donen una "certa 
tranquiHitat". "Donen t ranquil· li
tat al moment de fer el test, però 
l'endemà ja no la tens". Alguns 
dels treballadors van afirmar que 
s'han fet la prova per "evitar ris
cos" i perquè els dona seguretat. 
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Jornada sense cap decés 
a la. esJC: ' ,,., Flel I que ja 
preveu lés visites de familiars 

pa ment de gent gran de la capital 
del Pallars Jussà que continuen 
sent positius de coronavirus, el 
mateix nombre que aquest dime
cres. 

TEMA DEL DIA 7 

Aquesta mateixa setmana, 55 
residents mes van acabar l'aïlla
ment i haurien superat la malal
tia. El Departament va intervenir 
l'equipamént el 28 de novembre 
en detectar una "situació descon
trolada", una acusació que el pa
tronat de la residència ha negat. El brot de Covid-19 detectat fa 

un mes a !4 Residència Fiella de 
Tremp no ha registrat cap nova 
defunció en les darreres hores, 
amb la qual cosa la xifra de morts 
es manté estable en 58 persones. 
Segons les dades facilitades per 
Salut, hi ha 22 usuaris de l'equí-

Mentre, entre els treballadors 
del centre, la xifra ha baixat fins 
a 32, tres menys que fa 24 hores . 

FOTO: ACN I La xifra de defuncions es manté estable en 58 persones 

La situació sanitària actual al 
centre fa que aquest hagi pogut 
passar de ser una residència ver
mella a taronja. Per això, s'està 
organitzant un circuit de visites a 
familiars, el qual serà efectiu en 
aviat, segons fonts de Salut. 

. Reclamen que 
es defineixi un 
protocol "clar, 
pels malalts que 
són persistents 
La plataforma de suport mutu 
Col·lectiu d'Afectats i Afectades 
Persistents pel Covid-19, que 
integren unes 1.300 persones 
a Catalunya, insta Salut a re
conèixer-los. Demanen que es 
defineixi amb claredat la malal
tia per saber-ne l'impacte real; 
recursos específics per a l'assis
tència i la recerca i reconeixe
ment en les baixes. El col· lectiu 
se sent invisibilitzat i denuncia 
biaix de gènere. "Som dones 
malaltes que intentem cada dia 
llevar-nos per aconseguir cu
rar-nos", va afirmar Sílvia Soler, 
representant de la plataforma. 

·campanya de 
Creu Roja per 
donar suport 
a les persones 
més vulnerables 
La Creu Roja a Catalunya va 
llençar ahir la campanya anual 
de captació i promoció de 
voluntaris que, amb el lema 
#ConnectaT, aquest any té com 
a objectiu aconseguir el suport 
de la ciutadania per lluitar con
tra els efectes de la pandèmia 
entre els col-lectius més vul
nerables. Des de l'inici de la 
crisi, ha ofert ajuda a més de 
700.000 persones en situació 
de vulnerabilitat i ha distribuït 
prop de tres milions de quilos 
d'aliments, amb més de 70.000 
'kits' d'higiene i més de 23.000 
targetes de prepagament per 
cobrir necessitats bàsiques. 
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