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Milagros García, de 79 años, es 
la primera vacunada en Lleida 
/ La usuaria de 
la residencia de 
Balafia, anima 
a vacunarse ya 
contra el Covid 

.! Leocadia 
Peña recibió la 
primera dosis 
de la zona de 
l'Alt Pirineu 

Unas 1.500 
personas se 
vacunarán la 
semana que 
viene en Lleida FOTO: Núria García 1 Milagros García, de la residencia de Balilfia, en Lleida, fue la primera persona que recibió la vacuna en la demarcación 

/ La consellera 
Vergés asegura 
que ayer era 
"un punto 
de inflexión" 

/ El Govern 
planea recortar 
el toque de 
queda para 
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fin de AñO FOTO: Núria García 1 Sogués Solé es de Bellvís y fue vacunada ayer FOTO: ACN 1 leocadia Peña, originaria de Cerbi, en el Pallars Sobira 

1 TEMA DEL DIA EN P. 3·9 
J Una trabajadora de la residencia 1 Una mujer de 85 años recibe la 
de Balafia, -la segunda vacunada primera dosis en l' Alt Pirineu i Aran 
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LUNES 28 DE DICIEMBRE DE 2020 TEMA DEL DIA 3 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

"]Q _no me la volia posar perO ho 
vaig pensar i he sigut la primera" 
Una usuaria de 79 anys de la residencia Balafia 1, Milagros 
García, va ser la primera vacunada de la demarcació de Lleida 
Milagros Garcia, de 79 anys i 
resident del geriatric Balafia 
1 de la ciutat de Lleida, va 
ser la primera persona de la 
Regió Sanitaria en rebre la 
vacuna contra el Covid-19. 
També va rebre el vaccí la 
treballadora de la residencia 
Sogues Solé. 

Localització 
REDACCIÓ/ACN 
La primera vacuna contra el Co
vid-19, administrada a la regió sa
nitaria de Lleida, va ser per Mila
gros García, 79 anys, usuaria de la 
residencia lleidatana Balatia 1, on 
també es .va subministrar la sego
na vacuna de la regió, en aquest 
cas, a la infermera Sogues Solé, 
de 52 anys i treballadora del ma
teix geriatric. lotes dues van ser 
rebre el vaccí de Pfizer i BioNTech 
a la mateixa residencia, ahir a les 
16.00 hores de la tarda. 

Milagros Garcia, es va mostrar 
"contenta i feli~". Tot i reconei
xer alguns dubtes inicials: "Prim 
jo no me la volia posar, pero ho 
vaig pensar i he decidit ser la pri
mera", Garcia també va animar a 
tota al població a vacunar-se ja 
que "aixo va per llarg", va indicar. 
Uns minuts més tard, ha estat el 
torn de Sogues Solé, una treballa
dora de la residencia que va ar
ribar al centre al mes d'abril. En 
total, aquest diumenge s'han va
cunat 53 deis 65 residents que té 

FOTO: Núria García 1 Milagros García (dreta) vi u a la residencia des de fa un any i Sogues Solé (esquerra) hi treballa des de !'abril 

el centre, el 81% deis usuaris, així 
com 17 deis 75 treballadors. 

Durant la propera setmana, es
ta previst vacunar unes 1.500 per
sones de 16 residencies del terri
tori. Posteriorment, es vacunaran 
la resta de les 4.300 persones que 
viuen en les 114 residencies de la 
regió, així com els 8.100 profes-

sionals que hi treballen. Tots ells 
rebran la vacuna sempre i quan 
compleixin els criteris clínics i ex
pressin el seu consentiment ex
prés a ser vacunats. 

Els 2 equips de vacunació de 
la regió, formats per 20 inferme
res cadascun, es distribuiran per 
parelles i, en torn de matí i tarda, 

es despla~aran als diferents cen
tres residencials. Treballaran de 
dimarts a dissabte i dilluns sera el 
dia d'arribada de les vacunes a ca
dascun deis 2 punts de distribució 
de la regió. 

La Gerent de la Regió Sanitaria 
Lleida, Divina Farreny, va recordar 
durant l'inici de la campanya que 

"la vacuna és l'esperanr;:a per re
cuperar part de les coses que la 
pandemia ens ha privat" i va insis
tir en la seva fiabilitat: "Hi podem 
tenir-hi tota la confian~a _i en unes 
setmanes ja comen~arem a no
tar els seus efectes en la població 
més vulnerable", va dir la directo
ra de la Regió Sanitaria. 

Les vacunes de Pfizer arriben 
a les comarques del Pirineu 

FOTO:ACN 

Leocadia Peña, de 85 anys, va ser 
la primera persona a vacunar-se 
contra el Covid-19 a I'Ait Pirineu 
i Aran. Peña, originaria de Cer
bi (Pallars Sobira) i resident des 
de fa quatre anys a la Residen-""' 
cia Nostra Senyora de Ribera, 
ha rebut la dosi del vaccí. Alho
ra també va ser vacunada Rosa 
Vilanova, de 51 anys, directora 
del centre. El Director de sector 
sanitari de la Regió Sanitaria Alt 

Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, 
va explicat que en quinze dies 
quedaran tots els residents de 
I'Ait Pirineu i Aran vacunats, es 
tracta de 639 residents repartits 
en 14 residencies. Aquest diu
menge a la Pobla de Segur s'han 
vacunat 60 deis 63 residents i 19 
professionals. Peña va afirmar 
que no li fan por les punxades i 
va afegir que Ji va fer "més mal" 
la prova PCR. 

Leocadia Peña, de 85 anys Rosa Vilanova, directora del geriatric Nostra Senyora de Ribera 
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4 TE A DEL DA LUNES 28 DE DICIEMBRE DE 2020 

CONSEQüENCIES DEL COVID-19 

Josefa Pérez, de 89 anys, primera 
persona vacunada a Catalunya 

" 

La directora de la residenci':l Feixa Llarga també va rebre el vaccí 
Josefa Pérez, resident del 
geriatric Feixa llarga de 
!'Hospitalet de llobregat va 
ser la primeria persona en 
rebre la vacuna a Catalunya, 
juntament amb la directora 
del centre, Conxita Barbeta. 

Hospitalet de Llobregat 
ACN 

Josefa Pérez, una dona de 89 
anys, va ser la primera persona 
a vacunar-se contra el Covid-19 
a Catalunya. Poc després de les 
dotze del migdia aquesta dona 
originaria d'Ourense, resident 
al centre Feixa llarga de !'Hospi
talet des de setembre del 2009, 
va rebre la dosi del vaccí. Alhora 
també va ser vacunada Conxita 
Barbeta, de 52 anys, directora de 
la residencia. La infermera encar
regada d'aplicar-los la vacuna va 
estat ldoia Crespo. La residencia 
Feixa Llarga ha estat el primer lloc 
de Catalunya on s'ha adrriinistrat 
la vacuna. 

"No he tingut cap dubte, por
to temps dient que jo volia va
cunar-me", va afirmar Pérez. 
"Després de tot el que he passat 
i aguantat, si estic aquí és per al-

guna cosa. Tinc molta fe i la fe 
mou muntanyes", va continuar 
la usuaria de la residencia Feixa 
Llarga, que també va assegurar 
que va passar "bé i sense por" la 
pandemia del Covid-19. "No em 
preocupava gens, ja que només 
et mors una vegada", va ironitzar 
Josefa Pérez. 

El vicepresident de la Gene
ralitat en funcions de president, 
Pere Aragonés, la consellera de 
Salut, Alba Vergés i el secretari 
de Salut Pública, J9sep Maria Ar
gimon, van coincidir a qualificar 
aquest diumenge com "el princi
pi del fi" de la pandemia. Alho
ra, pero, tots tres advertien que 
"encara queda molt de túnel" i 
que cal seguir complint amb les 
restriccions establertes per evitar 
contagis. 

Per la seva banda, el secretari 
de Salut Pública, Josep Maria Ar
gimon, va fer una crida al perso
nal sanitari a posar-se la vacuna, 
així com als residents deis cen
tres geriatrics. "És important que 
el següent cof.lectiu, els professi
onals sanitaris, donem aquest sí 
i fem aquest pas que ens porti a 
una vida més normal". 

La Consellera de Salut, Alba Vergés, creu que 
l'inici de la vacunació és "un punt d'inflexió" 
La consellera de Salut, Alba Vergés, va considerar que l'inici de la vacunació suposa "un punt 
d'inflexió" en el transcurs de la pandemia. Així ho ha expressat en declaracions a l'exterior de la 
residencia Feixa Llarga. Vergés va recordar que en les properes dues setmanes hauran rebut la 
primera dosi fins a 104.000 persones de les residencies de Catalunya./FOTO: A. Recolons (ACN) 

Les residencies de les 9 regions 
sanitaries de Catalunya també 
administren la primera vacuna 
Barcelona 
ACN 

A banda de la primera vacuna ad
ministrada a Hospitalet de Llobre
hat, també va haver-hi vacunació 
a la residencia Nostra Senyora de 
Ribera de la Pobla de Segur; a la 
Balatia 1 de lleida; a la Merce de 
Tarragona; a la Natzaret de Móra 
d'Ebre; a la residencia assistida 
Font de Capellans de Manresa; a 

• la residencia Mil·lenari de Ciutato
Vella, a Barcelona; a la residencia 
Sabadell Gent Gran, i a la Creu de 
Palau de Girona. 

Esteve Font, un usuari de 93 
anys de la residencia Gent Gran 
Creu de Palau de Girona, va ser 
la primera persona de les comar-

A Girona es 
vol vacunar 
unes 11.000 

persones 

ques gironines a rebre la vacuna. 
Pocs minuts després, també es 
va administrar a lmma Fornells, 
una auxiliar de geriatría que fa 
anys que treballa al centre. Les 
encarregades de subministrar les 
dues vacunes han estat dues in
fermeres que coordinen el pro
cés a la demarcació. En total, 

unes 11.000 persones de les co
marques gironines entre avis de 
residencia, persones amb disca
pacitat i treballadors d'aquests 
centres rebran la primera de les 
dues dosis de la vacuna en les 
properes setmanes. A la Creu de 
Palau en van repartir 75 aquest 
diumenge. 

Pel que fa al Camp de Tarrago
na, Teresa Soria va ser la primera 
persona vacunada contra la co
vid-19 a la regió sanitaria. Té 74 
anys i en fa dos que viu a la re
sidencia de la Merce de Tarrago
na, on aquest diumenge es van 
administrat les primeres dosis del 
vaccí. "Estic molt bé, no m'ha fet 
gens de mal i estic molt contenta 

FOTO: ACN/ Esteve Font, de 93 
anys, el primer gironí vacunat 

d'haver-me-la posat", va afirmar 
Soria. Tot seguit, es vacunat Lour
des Julia, auxiliar del geriatric, 
que va dr que s'ha posat la va
cuna per responsabilitat: "Podría 
ser la primera en la cadena de 
transmissió, treballem amb per
sones molt sensibles", ha dit. Se
gons Salut deu professionals se-

FOTO: ACN/ La primera vacuna de 
Tarragona va ser per Teresa Soria 

ran els encarregats d'administrar 
les vacunes, en dos equips, i s'or
ganitzaran en funció de la situa
ció de les residencies. En aques
ta matexa residencia tarragonina 
també es vacunaran 87 deis seus 
residents i 18 treballadors amb 
del vaccí desenvolupat per Pfizer 
i BioNTech 
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L'augment de les 
compres 10nline1 

genera tensió en 
els repartidors 
El sector del gran consum de
tecta un fort increment de les 
compres nadalenques de tota 
mena a través d'lnternet, un 
fenomen que genera una "ten
sió maxima" en el repartiment 
i que s'ha vist afavorit per la 
"confusió" creada a causa de la 
disparitat de restriccions per la 
pandemia. 

Així ho explica en una entre
vista amb el director general de 
la patronal del sector del gran 
consum (Aecoc), José María 
Bonmatí, que lamenta els "pals 
de cec" que han donat les ad
ministracions "perque sembli 
que prenen decisions" a l'hora 
de posar mesures per frenar els 
contagis de Covid-19. 

"La incertesa esta lligada a la 
co11fian~a, i ara la gent no sap el 
que pot fer i el que no. ( ... ) Tot 
aixo empeny el comer~ elec
tronic", detalla. Aquest creixe
ment, pero, és complicat d"'ab
sorbir" per les companyies de 
repartiment malgrat que de 
cara a Nadal els operadors han 
ampliat les seves instal-lacions 
i han refor~at les seves planti
lles i flotes -alguns fins i tot fan 
servir furgonetes de lloguer
per fer front a aquesta pluja 
de comandes concentrades en 
l'última setmana de l'any i la 
primera de 2021. 

"Hi ha una tensió brutal, so
bretot en aquelles empreses 
que no tenen un servei propi 

- de repartiment i subcontracten 
ellliurament" deis seus produc
tes, assenyala Bonmatí. 

Treballadors del 
joc denuncien 
"discriminació" i 
demanen treballar 
El Col·lectiu Catala de Treba
lladors del Joc (CCTJ) va iniciar 
ahir una campanya per de
nunciar la "discriminació" a la 
qual, diuen, els esta sotmetent 
el Govern en mantenir tancats 
bingos, casinos i salons de joc i 
reivindicar que els seus centres 
de treball "són espais segurs, 
lliures de Covid". Sota el lema 
"No és un joc", els 8.000 treOa!' 
lladors del sector del joc de Ca
talunya exigeixen a la Generali
tat que els permeti treballar ja 
que, afirmen, són ''l'única acti
vitat diürna urbana que roman 
tancada sense justificació sani
taria ni economica". 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 26/12/2020 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

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

88 15 22.550 3.683 J19 456 78 

Seguiment epidemiologic 

El risc de rebrot i la velocitat 
de contagi pugen a Lleida, 
que registra dues defuncions 
Les regions de la plana i el Pirineu sumen fins a 
155 nous casos de Covid-19 en -l'última jornada 
la demarcació de Ueida 
va sumar ahir 155 positius 
més de Covid ( 107 a la 
plana i 48 al Pirineu), i s'han 
registrat dues defuncions 
a la regió de Ueida. El risc 
de rebrot puja a les dues 
regions, mentre la velocitat 
de propagació puja a Ueida i 
baixa al Pirineu. 

Lleida 
ACN 

A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
21.751 casos confirmats per PCR 
o antígens, 107 més. Són 22.550 
si es tenen en compte totes les 
proves. Un total de 456 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandemia (dues més). 
Entre el17 i el23 de desembre es 
van notificar 14 defuncions, per 
les 13 de la setmana anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 23 punts i se situa en 319, per 
sota del registrat la setmana an
terior (361). La velocitat de pro
pagació (Rt) puja 3 centesimes en 
24 hores, fins a 1'1,03, mentre que 
la setmana anterior era de 1,44. 
La taxa de confirmats per PCR/ 
TA esta en 157 per cada 100.000 
habitants, i la incidencia a 14 di
es és de 321 (263 en l'interval 
anterior). El 4,66% de les proves 
donen positiu. Actualment, hi ha 
88 pacients als hospitals, 3 menys 
que fa 24 hores~ Entre el17 i el 23 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA (*) MÓN 

Positius 26.233 Positius 386.299 Positius 1.842.289 Positius 80.989.568 
----------~==== --------~~--~ 
Morts 16.86 Morts ·49.698 Morts 1 769.859 
----------~~~ 

Morts 534 

de desembre els ingressats eren 
92, pels 74 de l'interval anterior. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i I'Aran registra 3.487 casos 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del16/12 al 

22/12) 

Font: Departament de Salut 

confirmats per PCR o TA, 48 més, 
i 3.683 sumant totes les proves. 
Un total de 78 persones han mort 
des de l'initi de la pandemia, les 

(•) Oades de dimecres 23/12 

mateixes que fa 24 hores. El risc 
de rebrot puja 25 punts, fins als 
956, mentre que el de la setmana 
del10 al 16 de desembre se situ
ava en els 1.208. 

En paral-lel, I'Rt també bai
xa, fins a 1,14. En l'interval ante
rior estava en el 2,13. La taxa de 
confirmats per PCR és de 437 per 
cada 100.000 habitants. La inci
dencia acumulada a 14 dies és de 
850, pels 588 de l'interval ante
rior. El8,17% de les proves que es 
fan donen positiu. 

A la regió hi ha 15 pacients in
gressats (+1). Entre el17 i el23 de 
desembre hi havia 18 ingressats i 
3 defuncions, mentre que en el 
període anterior van ser 24 els 
hospitalitzats i 2 les defuncions. 

SITUACIÓ A CATALUNYA 

La velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, ha pu
jat una centesima en les darreres 
24 hores, d'1,16 a 1,17. El risc de 
rebrot també ha augmentat, 9 
punts, fins a 374, i la incidencia a 
14 dies passa de 331,36 ~ 337,70. 
En paral·lel, s'han declarat 1.027 
nous casos confirmats per PCR o 
test d'antígens (TA), cosa que ele
va la xifra total a 352.558. 
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El festival nadalenc u m 
f m arrenca els seus 

( 

espectacles amb tates 
les entrades exhaurides 
A l'antic Cinema Goya de Magraners 

FOTO: Núña García 1 El concert del grup de joves músics de ponent, Pernil Salat, en el marc del festival 

L'Associació Projecte&Gar 
del barri de Magraners 
ha organitzat fins a cinc 
espectacles familiars a les 
dates nadalenques en el 
marc del Festival Fum Fum 
Fum, a l'antic Cinema Goya. 

Lleida 
LAURA GONZALEZ 
El tret de sortida es va donar dis
sabte amb l'espectacle de titelles 
Safari a carrec de la companyia La 
Baldufa. Ahir diumenge, va tenir 

lloc el Concert de Nadal del grup 
format per joves músics de po
nent sota el nom de Pernil Salat. 

Així, durant els proxims dies es 
podra gaudir a l'espai de l'antic 
Cinema Goya de Magraners, 
d'obres de titelles, de teatre fa
miliar, infantil i musical per a tots 
els gustos. El dijous 31, el festival 
nadalenc Fum Fum Fum oferira 
l'espectacle de titellesAdéu Peter 
Pan de la m a de Festuc Teatre. 

La programació prosseguira al 
2021 amb l'obra La cigala í la for-

El pessebre monumental 
de la Mariola guanya el 
86é concurs de pessebres 
Tot i les restriccions sanitaries 
que no han permes visitar els 
pessebres particulars, el Jurat del 
86é Concurs de Pessebres org&. 
nitzat per I'Agrupació llerdenca 
de Pessebristes va poder valorar 
l'apartat destinat a les mostres 
de les parroquies i esglésies. Així, 
el Primer Premi va ser atorgat al 
Pessebre Monumental de la Par
roquia de Sant Pau de la Mario-

la, que cada any munta el Mes
tre Pessebrista Virgilio del Olmo. 
Aquest Nadal el pessebre ha vist 
redu'ida la seva monumentalitat 
amb menys espai i figures, tot 
i que n'hi ha gairebé 300, una 
bona part d'elles mobils, un deis 
seus principals atractius que con
figuren un magnífic conjunt amb 
el paisatge, les construccions i la 
cova del Naixeml¡lnt. 

miga a dmec del Xip-Xap Teatre, 
el proxim dissabte 2 de gener. 

Per finalitzar el festival, la com
panyia Zum-Zum Teatre oferira 
una obra de teatre familiar basa
da en la faula de La gallina deis 
ous d'or. 

El festival, que ha comen~at 

les representacions aquest passat 
cap de setmana, va iniciar el cicle 
amb totes les entrades exhauri
des i respectant totes les normes 
de seguretat sanitaries i els afora
ments permesos. 

El Segon Premi va ser pel Dio
rama -del santuari parroquia de 
Santa Teresina, del qual n'és au
tor el pessebrista Roger Ortiga. 
El Tercer Premi va ser pel pesse
bre deis joves de la Parroquia de 
la Mare de Déu de Montserrat. 
Tanmateix el Jurat va entregar un 
Premi Especial al pessebre de la 
parroquia de Santa Teresa Jornet 
del barri de Cappont, per la se
va fidelitat i pels seus 20 anys de 
participació al Concurs, i tres ac
cessits, al pessebre deis joves de 
la parroquia de la Mare de Déu 
de la Merce de La Mariola, al de 
la parroquia de Sant Lloren~, i al 
de la Mare de Déu del Pilar de la 
Catedral de Lleida. 

FOTO: Núria Garda 1 Bertran va presentar el disc 'Nocturns i diamants' 

La violinista Coloma Bertran 
presenta al Cate del Teatre el 
seu primer disc en solitari 
La violinista Coloma Bertran, qui 
ha estat membre de diverses 
formacions que van del classic al 
jazz passant pel folk i que ha col
laborat amb artistes com Elena 
Gadel, Kiko Veneno, Manuel 
Fuentes & Spring s Team, Sabor 
de Gracia i Belda & Sanjosex; 
s'endinsa en la seva carrera en 
solitari amb el disc sota el títol 
Nocturns í diamants, inspirat en 
la seva experiencia amb la ma-

ternitat. A cavall entre diferents 
estils musicals i sonors, la pre
sentació del treball va tenir lloc 
al Cafe del Teatre, en un concert 
en el qual va estar acompanya
da de la veu de Judit Puigdome
nech a la veu. 

Amb el concert d'ahir es clau
suren la 15a edició del Circuit 
Folc del Cafe del Teatre del2020, 
que aquest mes va portar a Joan 
Garriga i a les Marala. 

Els darrers concerts del 22é 
Festival d'orgues de Ponent 
i del Pirineu, a Lleida i Tremp 
Aquest dimarts, tindra lloc a l'es
glésia de Sant Lloren~ de Lleida, 
un concert d'orgue en homenat
ge al recentment difunt bisbe de 
Ueida, el Mossen Jesús Tarrago
na. El con~rt s'emmarca en la 
22a edició del. Festival d'orgues 
de Ponent i del Pirineu, que fi
nalitzara el proxim dissabte 2 de 
gener a la Basílica de Valldeflors 
de Tremp, amb una actuació a 

dmec de !'organista Jordi Ver
gés. Al concert en homenatge a 
Tarragona que tindra lloc dema 
a Lleida, es podra gaudir deis 
violins de Francesc Rodoreda i 
Montserrat Boira amb Edward 
Powell a la viola i Gloria Rodore
da al violoncel. El quartet de cor
da acompanyara les obres inter
pretarles per Miquel Gonzalez a 
l'orgue situat al temple. 

FOTO: A.LP. / El jurat valorant el pessebre de la parroquia de Sant Pa1.1_ 
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