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L/lr:\Crement de casos 
...., . . 

no és· \\tan exponencial// 
com sl esperava Salut 
Les UCI dels hospitals catalans estan 
ara al 80% del seu límit de capacitat 
El coordinador de la unitat 
de seguiment de la covld·19 
a Catalunya, Jacobo 
Mendloroz, va explicar ahir 
que l'Increment dels casos 
els dies següents al pont de 
desembre "no sembla tan 
Important" com es preveia 
Inicialment. 

BARCELONA 
ACN 

Segons Mendioroz, podria res
pondre a diagnòstics "diferits" 
perquè més gent va fer-se pro
ves a partir del dia 8 i, d'acord 
amb les dades de positivitat dels 
tests d'antígens (TA), hi ha "osci
l·lacions" que indiquen ara que la 
pujada no és "tan gran" com s'es
perava. 

"No és un creixement expo
nencial però estem en una si
tuació de creixement", va afegir 
la consellera Alba Vergés, que 
va demanar "prudència". Salut 
va confirmar que ara per ara no 
consta a Catalunya cap cas de co
vid~amb la soca del Regne Unit. 

Mendioroz va matisar, però, 
que això no vol dir que no hagi 
pogut arribar fins a Catalunya. 
"Pot ser que hi sigui i ·no s'hagi 
detectat", va admetre. 

Especialment de cara els dies 
de Nadal, el coordinador de la 
unitat Covid va demanar que to-

FOTO: Núria Garcia I La passarelola unirà l'Arnau amb el nou edifici 

Arriba l'estructura per a la 
nova passarel·la de }j\rnau 
Les estructures metàl·liques 
que serviran per construir la 
passareHa que unirà l'hospi
tal Arnau de Vilanova de Lleida 
amb el nou edifici Covid ja són 
a la zona d'obres i en els pro
pers dies podrien començar a 

thom sigui conscient que és una 
situació "de màxim risc" i és molt 
important mantenir les bombo
lles de convivència. 

Per la seva banda, Vergés va 
indicar q~e les dades "són molt 

instal·lar-se. Aquestes estructu
res uniran tots dos edificis per 
la tercera planta per facilitar el 
trasllat de malalts i el moviment 
del personal sanitari. El nou edi
fici de l'Arnau estarà acabat el 
mes vinent. 

altes" i cal reduir al màxim les in
teraccions socials. 

Actualment la mitjana de nous 
casos diaris se situa en 2.000 i les 
UCI es troben al 80% de la seva 
capacitat. 

El departament habilita 
divuit llits més a Lleida i 
l~lt Pirineu i Aran per a 
l'atenció sociosanitària 
Salut ha posat a disposició de la 
xarxa de l'atenció intermèdia, o 
sociosanitària, ·de les regions sa
nitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran 
divuit llits addicionals per tal de 

. millorar la capacitat d'atenció als 
pacients de mitja i llarga estada. 

Aquest increment de capaci
tat forma part d'un pla de con
tingència per fer front als efec
tes del Covid-19, que amb tota 
probabilitat s'haurà d'estendre 
més enllà dels catorze mesos 
previstos inicialment, segons as
senyalen des del Departament. 
D'altra banda, l'horari del servei 
d'atenció domiciliària (PADES) 
s'estén a dotze hores els set 
dies de la setmana per reforçar 
l'atenció a les residències.en les 
du~s regions sanitàries. 

Les noves places de socio
sanitari s'obtenen per mitjà de 
l'ampliació de llits i de la recon
versió de places ja existents. 
Dels 18 nous llits a la plana i el 
Pirineu, 4 corresponen a l'Hos
pital Universitari Santa Maria, i 

Forma part 
d'un pla de 

contingència a 
les residències 

[atenció 
domiciliària 

s'allarga a 
dotze hores 

els altres 14 es reparteixen en
tre la Fundació Hospital de Pui
gcerdà, que guanya 7 ll its; l'Hos
pital .Comarcal del Pallars, que 
incrementa en 3; i la Fundació 
Sant Hospital, que creix en 2 llits 
d'atenció intermèdia. 

Els grups escolars confinats 
a Ponent baixen de 44 a 
39 abans dè les vacances 
La demarcació de Lleida tenia 
ahir un total de 39 grups esco
lars confinats e~l darrer dia del 
trimestre abans de les vacances 
de Nadal, segons les dades faci
litades pel Departament d'Edu
cació. 

Aquesta xifra suposa cinc 
grups confinats menys que dis
sabte passat, quan n'hi havia 44. 

Pel que fa al nombre de perso
nes confinades, ahir n'hi havia 
un total de 857 (806 alumnes i 
51 professionals), 119 menys 
que en el balaç de dissabte pas
sat (976). 

Fins ara hi ha hagut als êen
t res d'ensenyament de Ponent 
1.271 positius entre els alumnes 
i 204 entre els professionals. 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

La mobilitat a l'Alt Urgell omple 
• 

de cotxes la frontera andorrana 
L'aixecament de les restriccions nornés permet 
la circulació als residents de tots dos territoris 
Les Valls de Valira 
ACN 

L'aixecament de les restriccions 
de mobilitat entre l'Alt Urgell i 
Andorra, només per als residents 
de tots dos territoris, es va traduir 
ahir en un degoteig constant de 
vehicles circulant per la fronte
raa. El trànsit va ser fluid i no es 
van formar cues, més enllà de pe
tites retencions derivades del fet 
que en aquest punt cal reduir la 
velocitat. 

Per tal de poder passar d'un 
país a l'altre, però, cal omplir un 
certificat d'autoresponsabilitat 
d'entrada i sortida de Catalunya, 
el qual també permetrà a partir 
de dimecres anar a visitar fami
liars al Principat des de qualsevol 
comarca o a la inversa. Alguns 

conductors temen que ben aviat 
hi hagi noves restriccions. 

Jordi Rieradevall, vef d'Ando
rra, ha explicat que va aprofitar 
el primer dia d'aixecament de les 
restriccions per anar a l'Alt Urgell 
a fer gestions. "Ja que obren, vull 
fer-ho de seguida perquè a veure 
si d'aquí a dos dies tornen a tan
car", va afirmar aquest resident 
del Principat, afegint que tot i que 
veu bé la mesura creu a la vegada 
és "perillosa" per la falta de cons
ciència d'una part de la població. 

Mentre, Isabel Herrero, de 
Montellà i Martinet (Cerdan
ya), va dir que desconeixia que 
la circulació estava ja permesa 
entre l'Alt Urgell i Andorra i que 
ella anava al Principat per motius 
justificats. "Igual demà passat o 

FOTO: Alberto Ujarcio (ACN) I Degoteig de cotxes a la frontera 

d'aquí a una setmana es tornarà 
a tancar. Això va i bé, així que de 
moment estem a l'expectativa", 
va assegurar. 

Per la seva banda, des del Con
sell Comarcal de l'Alt Urgell es 
va fer una va loració positiva de 
l'aixecament d'aquestes restric-

cions, tenint en compte "les re
lacions personals, econòmiques 
i socials tant estretes que hi ha 
des de sempre entre l'Alt Urgell 
i Andorra", tal com va dir la pre
sidenta de l'ens. Josefina Lladós 
va explicar que aquesta era una 
demanda que havien fet arribar 
al Govern les administracions de 
tots dos territoris i va detallar que 
"ha costat molt" aconseguir "as
similar" aquestes dues zones en 
termes sanitaris. 

D'altra banda, el govern d'An
dorra va manifestar la seva "sor
presa" davant les mesures pu
blicades al DOGC en referència 
a les noves restriccions de mo
bilitat entre Catalunya i el Prin
cipat. Així, consideren que la si
tuació més "justa i equitativa" és 
la que es va anunciar divendres 
passat, la qual suposava que ja 
des d'aquest dilluns les persones 
d'una mateixa bombolla de con
vivència poguessin arribar al país 
per fer turisme, anar a una sego
na residència o visitar a un fami
liar i viceversa. 

Sobre aquesta qüestió, el mi-· 
nistre portaveu del govern d'An
dorra, Eric Jover, va demanar 
"màxima claredat" en la infor
mació que arriba per part de la 
Generalitat i es va mostrar con
vençut que les restriccions s'ajus
taran a partir de dimecres. 

Fiscalia rep la documentació 
sobre la residència de Tremp, 
que no té cap usuari positiu -

Preocupació entre els 

Seixanta residents han mort a causa del brot de Covid 

Tremp 
ACN 

La Fiscalia va rebre ahir al migdia 
la documentació demanada el 9 
de desembre sobre la residèn
cia Fiella de Tremp, tal com es va 
comprometre la setmana passa
da el Departament de Salut. Ara, 
el ministeri públic estudiarà la 
informació facilitada pel Depar
tament, 12 dies després de sol-li
citar-la, per comprovar si es van 
seguir els protocols o si hi hauria 
indicis de delicte davant el brot 
de coronavirus detectat el 19 de 

. -.... 
novembre 1 que ha causat la mort 
de 60 dels 160 residents del cen
tre. Des del 28 de novembre, la 
residència està gestionada per 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). 

Ara per ara, la residència Fie
lla de Tremp es manté sense 
cap resident positiu de covid-19, 
després que aquest diumenge 

FOTO: ACN I Exterior de la residència Fiella de Tremp 
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acabessin l'aïllament els deu da
rrers usuaris. D'aquesta manera 
i segons les dades facilitades per 
Salut, al centre ja no hi ha cap 
usuari amb coronavirus. Així i tot, 
a l'Hospital Comarcal de Tremp 

encara hi ha 6 usuaris positius i a 
la residència de Guissona un. Pel 
que fa a la xifra de treballadors 
afectats pel virus actualment n'hi 
ha 30, els mateixos que aquest 
diumenge. 

tres alcaldes de l~lta 
Ribagorça pel futur de les 
empreses de la comarca 
Els tres alc;ldes de l'Alta Riba
gorça, Vilaller; el Pont de Suert i 
la Vall de Boí, han fet arribar la 
seva preocupació "pel teixit em
presarial i el futur de la comar
ca" al Govern. El Consell d'Al
caldes creu que el confinament 
comarcal i el tancament parcial, 
amb franges horàries als bars i 
restaurants, en zones de mun
tanya, deixen els municipis "en 
una situació molt compromesa". 
Segons els alcaldes, el confina
ment "comportarà el tancament 
definitiu d'alguns comerços 
i empreses, amb unes con
seqüències socials desastroses". 

"Som conscients que cal prio
ritzar la salut, però hem de ser 
capaços de buscar noves me
sures o marcar excepcionalitats 
perquè les zones de muntanya 
no es vegin abocades a una si
tuació de no-retorn", han sen
tenciat els alca ldes. Els alcaldes 
dels tres municipis, Maria Jo
sé Erta (Vilaller), José Antonio 
Traguet (Pont de Suert) i So-

El consell ha 
fet arribar el 
se~ neguit al 

Govern 

((Situació 
)) compromesa 

pels horaris de 
la restauració 

nia Bruguera (Vall de Boí), han 
alertat el Govern de les "greus 
conseqüències" que aquestes 
decisions poden comportar al 
territori, on bona part de l'acti
vitat econòmica està orientada 
al turisme. 
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