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La sida encara no té vacuna 
Lleida es tenyeix de roig i solidaritat per la lluita contra el VIH 
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Mig milió menys de visites als. 
CAP de Lleida a causa de la Covid 

· ~t ' ci li Durant l'últim any, i Salut 
assegura que se supleix la presència física 
amb consultes telefòniques o telemàtiques 

p li L'ajuntament frena la 
desescalada per l'auge de casos i tanca 
equipaments municipals 

I La Unió Europea podria 
aprovar la de Pfizer aquest mateix mes de 
desembre i la de Moderna, al gener 

Cau un arbre de 
grans dimensions 
als Camps Elisis 

Hostaleria 
dóna suport al 
retorn de la 
remsaalbar 

L'hostaleria de Lleida s'ha pre
parat per a un retorn a l'activi
tat amb les màximes mesures 
de seguretat anti-Covid. A la 
foto, el president de la Federa
ció, Josep Castellarnau, amb un 
exemplar de SEGRE, un altre 
signe de normalitat als bars i 
restaurants. 

¡;s NOTICIA I 3-8 

Primeres sandons als carrers 
de 30 km/h, però tan sols es 
multa per anar a més de 50 
De moment, 
la Guàrdia 
Urbana 
informarà de la 
normativa els 
conductors que 
vagin entre 30 i 
SO en aquestes 
vies i ahir al 
matí es van 
tramitar deu 
infraccions 

LLEIDA I 12 

Els nous cotxes de Mossos, al 
taller perquè perden carburant 
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IMPLANTOLOGIA I ESTÈTICA DENTAL 
AVANÇADES TECNOLOGIA 30 

NOU SERVEI DE TE;LEASSISTÈNCIA MÈDICA GRATUITA 
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Els centres d'Atenció Primària de Lleida han rebut aquest any 448.000 visites presencials menys que el2019 
a causa de la Covid, ja que han augmentat les atencions per telèfon o internet als pacients per evitar contagis. 
Els metges asseguren que han triplicat les consultes telefòniques i que no s'ha deixat d'atendre ningú . 

........ ,. ............................. _ ........... -...................... . 

CORONA VIRUS ATENCIÓ SANITÀRIA 

Els CAP de Lleida han atès 448.000 
visites presendals menys per la Covid 
Destaquen que en fan moltes més de telefòniques i virtuals per evitar contagis 
MARIA MARQU~S 
I LLEIDA I Els professionals dels 
Centres d'Atenció Primària 
(CAP) han hagut de reduir 
aquest any les visites presen
cials a les consultes per evitar 
exposar els pacients a la Covid 
i n'han rebut 448.000 menys 
que el 2019. Tanmateix, as
seguren que això no significa 
que els ambulatoris hagin deixat 
d'atendre els pacients, sinó que 
ho han fet per telèfon o a través 
de la plataforma e-consulta de 
La Meva Salut. Segons dades 
de l'Institut Català de la Salut 
(ICS) i el departament de Sa
lut, els CAP de la província de 
Lleida han rebut entre el gener 
i l'octubre d'aquest any un total 
de 1.149.372 consultes presen
cials, mentre que en el mateix 
període de l'any passat van ser 
1.597.589, la qual cosa significa 
que han baixat un 28%. 

"A causa de la pandèmia, els 
ambulatoris hem arribat a tripli
car el nombre de visites [a més 
de l'activitat ordinària, porten el 
pes del seguiment dels casos de 
Covid i els seus contactes], per 
la qual cosa la gran majoria han 
estat per telèfon", van explicar 
metges de família de Lleida. 
Van assenyalar que abans de 
la pandèmia atenien una mit
jana de trenta pacients al dia 
"i aquest any hem arribat als 
setanta diaris, per la qual cosa 
en cap moment no s'ha deixat 
d'atendre ningú''. Malgrat ai
xò, van lamentar que alguns 
malalts a qui se'ls fan controls 
rutinaris no comparteixin que 
les visites no siguin presencials. 
Pacients de Lleida ciutat van ar
gumentar que "no té res a veu
re una consulta per telèfon que 
presencial". 

EL TRIPLE DE CONSULTES 

Amb l'activitat ordinària i 
el seguiment de casos de 
Covid, alguns metges han 
triplicat les visites diàries 

A més de l'atenció telefònica, 
una altra eina que s'ha potenciat 
ha estat la de l'e-consulta, les 
visites virtuals a través de La 
Meva Salut entre el pacient i el 
metge o la infermera de capça
lera. De fet, aquestes s'han dis
parat, ja que fins al setembre del 
2019 només se'n van fer 3.489, 
mentre que aquest 2020 han es
tat 69.786, un total de 66.297 
e-consultes més. Altres facul-

PRESENCIALS EL 2019 

Són les presencials que es van fer 
als CAP de la província de Lleida 
entre el gener i l'octubre, més de 
5.300 de diàries. 

PRESENCIALS EL 2020 

Han fet els professionals dels CAP 
de Lleida de manera presencial 
fins a l'octubre, més de 3.800 al 
dia. 

VIRTUALS 

Són les que han portat a terme 
els ambulatoris fins al setembre 
del 2020, mentre que l'any passat 
només van ser 3.489. 

Més de 2.000 tests en un dia • Salut va continuar ahir amb els cribratges massius i es van dur a 
terme els 2.028 tests ràpids a la província. En concret, se'n van fer a Lleida (135), el Pont de Suert 
(314), la Pobla de Segur (281), Sort (123), Tremp (451), la Seu, a la fotografia (291 i segons l'alcalde 
cap positiu), Oliana (260) i Almenar (173). Avui és el torn de Ponts i demà es comença a Cervera. 

ORGANITZACIÓ 

PREVENCIÓ 

Les vacunació de 
la grip, ara als 
ambulatoris 
• Les persones que vul-
guin vacunar-se de la grip 
a Lleida ja no seran cita-
des en espais alternatius 
als Centres d'Atenció Pri-
mà ria (CAP), com centres 
cívics, on s'ha concentrat 
la majoria de la campanya 
de la vacunació per evitar 
contagis i aglomeracions 
als ambulatoris. Fonts de 
l'ICS van explicar que "di-
vendres passat va acabar 
la vacunació en espais an-
nexos i continuarà activa 
als ambulatoris". 

Des de l'inici de la carn-
panya ellS d'octubre, ja 
s'ha vacunat prop del 45 
per cent de la població 
susceptible de fer-ho, per 
la qual cosa el nombre 
d'usuaris que vol fer-lo 
ha disminuït notablement. 
Les mateixes fonts van 
assenyalar que "els CAP 
s'han organitzat per admi-

-nistrar la vacuna amb cita 
prèvia amb tota la segu-
retat relacionada amb la 
Covid-19". 

Des de Salut insisteixen 
en la importància de va-
cunar-se aquest any per 
mirar d'evitar complica-
cions i ingressos hospita-
laris tant per la grip com 
per la Covid-19. 

tatius van explicar que aquesta 
plataforma s'ha explotat molt i 
que de vegades han de respon
dre més d'una vegada al dia a 
la consulta d'un pacient. Alguns 
prefereixen fer-ho per la plata
forma , mentre que d'altres ho 
fan per telèfon. 

Activitat quirúrgica al100% a l'Arnau i el Santa Maria 

De fet, Salut vol continuar 
potenciant aquests nous canals 
de comunicació més enllà de 
la pandèmia i actualment un 
23% de pacients lleidatans ja 
utilitzen La Meva Salut (també 
permet veure les visites pro
gramades, informes o el pla 
de medicació) després que en 
els primers nou mesos d'aquest 
any s'hagin donat d'alta a Lleida 
58.854 persones, davant 44.178 
en els cinc anys anteriors. 

• Els hospitals Arnau de Vi
lanova i Santa Maria ja han 
tornat a recuperar la totalitat 
de la programació quirúgica, 
després que bona part, sobre
tot la de cirurgia amb ingrés, 
hagués d'ajornar-se per terce
ra vegada a finals d 'octubre 
arran de la nova onada de Co
vid. Segons fonts de Salut, va 
ser la setmana passada quan 
es va recuperar l'activitat, que 
s'està fent a un ritme "normal 
i el 100% de la cirurgia ha
bitual". Des de l'ICS no van 
informar de quantes opera
cions s'han recuperat, però 
per les dos onades que s'han 

patit a Lleida a la primavera 
i a l'estiu es van reprogramar 
650 operacions que a mitjans 
de setembre es van tornar a 
reprogramar i se'n feien 285 
a la setmana. 

En comparació amb l'any 
passat, els hospitals públics 
han fet al voltant d'un 30 per 

RITME NORMAL 

Tots els quiròfans estan 
operatius i es poden 
portar a terme fins a 285 
operacions setmanals 

cent menys d'intervencions 
quirúrgiques i al setembre 
van dur a terme un 75,5 per 
cent de cirurgia programada 
en comparació amb el mateix 
mes de l'any passat. Es va con
servar el 70 per cent de l'ac
tivitat prioritzant les patolo
gies urgents i càncers. A l'Alt 
Pirineu i Aran, la disminució 
de l'activitat ha estat menor, ja 
que s'ha mantingut al 77 per 
cent. A nivell de Catalunya, 
en el tercer trimestre s'han fet 
el 90 per cent d'operacions on
cològiques i el106% de cardí
aques en comparació amb el 
mateix període del2019. 
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4 I ÉS NOTÍCIA 

DADES DE LA COVID-19 

Els hospitalitzats 
augmente~ a 158 
i Salut notifica 
cinc morts més 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

• Els hospitalitzats a Lleida van 
augmentar ahir fins als 158, ca
torze més (9 al pla i 5 al Pirineu), 
i Salut va notificar cinc morts (4 
al Pirineu i un al pla). A la regió 
sanitària de Lleida es van detec
tar 74 casos, el risc de rebrot va 
pujar a 302 punts i la velocitat 
de contagi (Rt) a 0,97. Al Pirineu 
hi va haver 25 casos i l 'Rt va 
pujar a 0,97, encara que el risc 
de rebrot va baixar a 376 punts. 
Salut va assenyalar que el pas 
al segon tram de desescalada 
no perilla. 

CASOS CONFIRMATS AMB PCRJTA 

1.271 

857 
775 

07/11-13/11 14/1 1·20111 21111·27111 

DATA I RISC DE REBROT 

21/10-27/11 302 376 

14/11-20/11 322 423 

07/11-13/11 501 690 
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus 

I I INGRESSOS HOSPITALARIS 
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RT* INCIDtNCIA ACUMULADA I 
EN 14DIES PROVES PCR I TA I % PCRITA POSITIVES I 

.... ,. •· 
0,97 0,96 331,23 615,35 10.074 1.869 6,13 12,13 

0,76 0,80 454,21 329,65 9.595 2.244 7,32 9,81 

0,86 1,12 608,34 353,09 10.134 2.331 10,80 9,88 
Font: Departament de Salut 

Tremp frena la desescalada per 
l'auge de casos i tanca activitats 
Quatre víctimes més pel brot a la residència eleven la xifra de decessos a disset li 
Veïns creen una plataforma per reclamar un nou geriàtric a la Seu d'Urgell 
X.RODRfGUEZ I C.SANS 
I LLEIDA I Tremp frena la desesca
lada a partir d'avui per l'auge de 
casos i tancarà equipaments per 
reduir la mobilitat. El risc de re
brot al municipi és de 1.111,89 
i la velocitat de propagació se 
situa en 1,14. Segons el consis
tori, des de mitjans de novem
bre la situació epidemiològíca 
és "complicada" i " les dades 
de contagis entre la població 
són dolentes". A això se li su
ma el brot a la residència, on 
els morts ja són disset després 
de quatre decessos més. Hi ha 
104 positius al geriàtric i nou a 
l'hospital. Així, a partir d'avui i 
almenys fins al14 de desembre, 
les classes de l'escola de música 
seran telemàtiques, se suspenen 
les activitats a La Lira, tanquen 
equipaments esportius i parcs 
infantils i la biblioteca només 
oferirà servei de préstec. L'al
caldessa, Pilar Cases, va expli
car que la decisió es va prendre 
de forma consensuada i seguint 
indicacions de Salut. Va fer una 
cnda que "la gent no surti de 

BALANÇ 

Tretze geriàtrics de Lleida 
tenen brots de Covid, 
quatre menys que fa una 
setmana, segons Salut 

casa si no és imprescindible". 
El consistori va deman ar par
ticipar en el cribratge massiu, 
amb el qual es van detectar sis 
positius de 396 tests dilluns i 
durarà fins aquest divendres. 

En un altre ordre de coses, 
veïns de l'Alt Urgell h an creat 
una plataform a per reclamar 

Els bombers van dur a terme treballs de desinfecció a la residència de Tremp diumenge. 

equipaments assistencials per 
a gent gran. Proposen que es 
construeixi una residència i pi
sos assistits a l'Horta del Valira 
de la Seu i transformar l'actual 
hospital en un de sociosanitari. 
L'ajuntament treballa amb Salut 
"per optimitzar recursos i apro
fitar equipaments", busca quin 
ús donar a l'hospital quan es 
construeixi el nou i té clar que 
construirà pisos assistencials a 
l'Horta del Valira. 

D'altra banda, tretze residèn
cies tenen brots i estan catalo
gades com a roges. Són quatre 
menys que fa una setmana (ve
geu les claus). 

LES CLAUS 

Tremp. Des d'avui i almenys fins al dia 14 les classes de l'escola de 
música seran telemàtiques, se suspenen o ajornen les activitats de La 
Lira, tanquen equipaments esportius i parcs infantils, s'anul-len entre
naments i la biblioteca només oferirà servei de préstec. Aquestes me
sures es prenen per limitar la mobilitat. El risc de rebrot a Tremp és 
de 1.111,89 punts, segons les dades de la conselleria de Salut. D'altra 
banda, el brot a la residència ja ha causat 17 morts i hi ha 104 positius 
al geriàtric i nou més a l'hospital de Tremp. 

Residències. Un total de 13 residències de Lleida tenen brots de Covid 
i són roges (9 de les quals són a la regió sanitària del pla). Són quatre 
menys que la setmana passada. Tanmateix, 62 geriàtrics no tenen casos 
actius, per la qual cosa estan catalogats per la Generalitat com verds, i 
12 tenen el brot controlat i estan sectoritzades i són taronges. 

SEGRE 
Dimecres, 2 de desembre del2020 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA 

CASOS 23.378 
MORTS 481 

CATALUNYA 

CASOS 342.405 
MORTS 15.928 

ESPANYA 

CASOS 1.656.444 
MORTS 45.511 

MÓN 

CASOS 65.564.297 
MORTS 1.475.085 

Un milió i mig per a la 
recuperació de Lleida 
I LLEIDA I El Govern va donar 
ahir llum verda a aprovar un 
pla específic de recuperació 
econòmica i social que dota 
el SOC amb 1,5 milions per a 
Lleida ciutat i el Baix Segre. 

Els col·legis tenen 60 
classes confinades 
I LLEIDA I Els centres educatius 
de Lleida tenen 60 classes 
confinades, una menys que 
dilluns, i 1.332 estudiants i 
docents en quarantena. El 
Segrià és la comarca amb 
més afectació, amb 21 i 494, 
respectivament, seguida del 
Pla d'Urgell i la Segarra, amb 
8 grups cada una. 

Aprovada la millora 
retributiva dels MIR 
I BARCELONA I El Govern va 
aprovar ahir una millora de 
les retribucions fixes del per
sonal mèdic resident en for
mació (MIR) que ja s'aplicarà 
aquest any. Els residents van 
aconseguir l'augment després 
de dotze jornades de vaga. 

Aran demana permetre 
la mobilitat amb França 
I VIELHA I Aran ha demanat a la 
Generalitat que es permeti la 
mobilitat amb la regió fran
cesa de Comminges. França 
permet fins al dia 15 despla
çaments en un radi de 20 km, 
però el confinament perime
tral a Catalunya els impedeix 
entrar. El conselhèr de Go
vernació, Amador Marqués, 
va demanar "harmonitzar 
les mesures en aquests ter
ritoris veïns". 

L'Estat entrega 45.500 
mascaretes a municipis 
I LLEIDA I El subdelegat del Go
vern central a Lleida, José 
Crespín, va entregar ahir a 
la Diputació 45.500 masca
retes perquè es distribueixin 
entre els 230 ajuntaments de 
la província. 
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