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Tensió·entre militants de Vox i CDR 
Un 'exercit' de mossos impedeix enfrontaments a la pla<;a Paeria 

El Pirineu espera compensar 
aquest pont amb reserves 
de més dei900A. per Nadal 
Se0 · I So iall l Lleida 
perd 426 pensionistes per la 
Covid i Espanya, cent mil 

Residencies 11 Dos morts més 
al geriatric de Tremp, que 
suma trenta-tres defuncions 

Balan~ 11 Baixa la velocitat de 
contagi al pla, pero Salut tem 
una altra onada al gener 

El Pirineu dóna el pont per per- no s'espera que arribin turistes. el 95 per cent per a les vacan- pensionistes a les comarques 
dut. Encara que avui s'aixequen Pero hi ha ganes de neu, com ces de Nadal. D'altra banda, els de Lleida í el geríatric de Tremp 
les restriccíons de mobílítat, demostra el fet que els hotels estralls de la pandemia s'han · ha registrat dos víctímes mor
ambles pistes d'esquí tancades ten en reserves d'entre el 90 í tradu'it en la perdua de 426 tals més. 
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Multen dotze 
joves per fer 
una testa en un 
trasterde 
la Zona Alta 
Queixes per soroll dels vei:ns del 
número 4 del passatge Pompeu 
de Lleida van alertar la Guar
dia Urbana que en un traster 
de l'edifici hi havia dotze joves 
celebrant una festa. Tots van 
ser multats. 
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PATRIMONI 
Massoteres recupera la 
seua església primitiva, 
un edifici romanic del s. XI 

GUIAI30 
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ESPORTS . 

El Lleida salva un punt 
en els últims minuts 
Empat (2-2) amb el Nastic, que es va 
avanc;ar 0-2 amb gols de Joanet i Raúl 

116·19 

El Llista aconsegueix un 
solvent triomf a Mataró (1·5) 

123 121 

IMPLANTOLOGIA 1 ESTETICA DENTAL ~ 
AVANCADES TECNOLOGIA 30 

NOU SERVEI 0~;. o~;. ... ~r;:, 1 cNCIA MEDICA GRATUITA 
PER ALS NOSTRES PACIENTS! 646 28 11 11 
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CORONA VIRUS SANITAT 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran Des de l'inici de la pandemia 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA 1 1 INGRE >OS HOSPITALARIS 
1 1 

DEFUNCIONS 
28 

Positives un 4,70% de 
les proves PCR i els LLEIDA 

23.777 975. 122 
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12/11-18/11 19/11-25/11 26/11·02/12 12/11-18/11 19/11-25/11 26/11-<)2/12 

DATA RISC DE REBROT RT• INCID~NCIA ACUMULADA 
EN 14DIES 

• .. 

26/11-02/12 236 407 0,90 0,99 276,84 591,91 

19/11-25/11 280 448 0,82 0,95 362,38 716,44 

12/11-18/11 374 533 0,78 0,94 505,31 649,05 

(*) Taxa de reproducció efeáiva del virus 

La velocitat de 
contagi baixa al 
pla i puja 
al Pirineu 
Lleida suma 59 casos i Salut notifica 7 
decessos 11 Augmenten els 1ngressats 
S.ESPfN/M.MOLINA 
ILLEIDA 1 La província de Lleida 
suma 59 positius més per Co
vid-19 i arriba als 23.777 infec
tats des de l'inici de la pande
mia, deis quals 20.867 a la regió 
sanitaria del pla (+42) i 2.910 a 
l'Alt Pririneu i Aran (+ 17), se
gons dades de Salut. El departa
ment va notificar ahir set vícti
mes mortals (totes a la regió de 
Lleida), perla qual cosa el total 
acumulat ascendeix a 492, dels 
quals 420 al pla i 72 a les comar
ques de muntanya. 

Així mateix, ahir va repuntar 
el nombre d'hospitalitzats per 
coronavirus a la regió sanita
ria Lleida, amb un total de 127, 
segons dades de l'ICS, quan el 
dia anterior eren 109. A l'Ar
nau de Vilanova hi ha 54 ingres
sats, deis quals quatre a l'UCI, i 
a !'Hospital Santa Maria n'hi ha 
22, i també quatre a la unitat de 
cures intensives. 

En total, hi ha una persona 
menys a l'UCI. Així mateix, 
s'incrementa la xifra d'hospi
talitzats al Pirineu, amb 24 (tres 
més), deis quals 12 a !'hospital 
de Tremp, tres a la unitat de 
semicrítics. 

tests d'antígens CASOS 

492 MORTS 
• El percentatge de PCR i tests 

21 20 

d'antígens positius a les comar- CATALUNVA 
ques del pla és actualment del 

9.305 4,70%. Aquesta és la mitjana de CASOS ;) 

la setmana del26 de novembre 
MORTS 16.089 al2 de desembre (!'anterior va 

ser del 6,80%) i situa la regió 
ESPANVA sanitaria de Lleida a la quarta 

posició de les nou existents. Els 
CASOS 4.647 índexs més elevats són els de 

12111-18/11 19/11-25/11 26/11-02/12 

PROVES PCR 1 TA % PCR/TA POSITIVES Girona (5,68%), la Catalunya MORTS 46.252 
Central (5,05%) i Barcelona 
(4,72%). A l'Alt Pirineu i Aran MÓN 
el percentatge de positius és de 

.840.321 2,86%, el més baix de Catalu- CASOS 

10.738 5.268 4,70 2,86 

9.019 2.263 6,80 12,48 

nya, quan la setmana anterior 
MORTS 1.533.909 va ser del12,48%. 

10.133 1.977 8,04 10,73 
Font: Oepartament de Salut 

L'Espai MerCAT de Tarrega va acollir ah ir de nou tests rapids d'antígens. 

Només dos positius de 947 tests rapids a Tarrega 
• Salut va efectuar ahir 833 
tests rapids d'antígens entre 
Tarrega (462) i Balaguer (371) 
per detectar asimptomatics i 
poder tallar cadenes de trans
missió. En el marc del cribrat
ge poblacional a Tarrega es 
van fer durant tot el cap de 

setmana un total de 947 tests 
rapids, deis quals només dos 
van donar positiu per Covid, 
un per día, dada que suposa 
un ínfim 0,2%. 

La regidora de Salut de Tar
rega, Assumpta Pijuan, va fer 
una valoració molt positiva i 

BALAN~ 

va destacar que en la jornada 
d'ahir no es van registrar cues 
(cosa que sí que va succeir en 
les primeres hores dissabte). 
Segons Pijuan, "la gent ha 
vingut de forma esglaonada 
durant tot el dia", informa X. 
Santesmasses. 

La velocitat de contagi del 
virus a la regió de Lleida des
cendeix lleugerament de 0,96 
a 0,90 punts i se situa la tercera 
més baixa de Catalunya. No
més és inferior a Terres de l'Ebre 
amb 0,70 i Tarragona amb 0,81. 
A la resta de regions sanitaries 
supera 1'1, xifra en la qualla 
Generalitat marca ellímit per 
a noves restriccions. El risc de 
rebrot disminueix en 26 punts, 
de manera que és de 236, i en 
aquest cas ocupa la tercera posi
ció (només és més alta a Girona 
amb 277 i la Catalunya Central 
amb276). 

Dos defunCions més a la residencia geriatrica de Tremp i ja són 33 

A l'Alt Pirineu i Aran, en 
canvi, augmenten els dos indi
cadors. Així dones, la velocitat 
de contagi supera de nou els 
qu~tre-cents punts, al passar . 
de 380 a 416 (el més elevat de 
tot Catalunya), i el risc de rebrot 
voreja 1'1, amb 0,99. 

• Dos víctimes mortals més 
eleven a 33 les defuncions a 
la residencia Fiella de Tremp, 
segons fonts solvents. Alcen
tre hi ha un total de 101 in
terns positius, 90 deis quals a 
la residencia i vuit més estan 
ingressats a !'hospital de la 
capital del Jussa. Sis negatius 
van ser traslladats al Centre 
Geriatric del Pirineu de la Po
bla de Segur, encara que un ha 
mort no a causa de la Covid, 
segons van indicar ahir fonts 

municipals, idos han donat po
sitiu després del trasllat. Dos 
negatius han estat enviats a la 
residencia de Guissona, i un 
d'ells també ha positivitzat. 
A més, hi ha 43 treballadors 
del geriatric positius. 

Segons assenyalen les dades 
actualitzades perla residencia, 
són positius 101 residents i els 
43 empleats. Només queden 
fora de contagis cinc interns 
de la residencia. Una és alma
teix centre, tres a la Pobla i 

un a Guissona. Des del passat 
dia 19 de novembre la xifra 
d'obits ha anat augmentant dia 
a dia. El nombre de residents 
era de 143. 

Segons indiquen fonts de Sa
lut, en aquests moments s'esta 
immers a posar fre a aquesta 
situació i després s'analitzara 
el que ha falla t. En la mateixa 
direcció es va expressar l'al
caldessa de Tremp, Pilar Ca
ses, que va assenyalar que es 
demanaran explicacions "ja 

que algun protocol ha hagut 
de fallar". El primer contagi 
conegut va ser el d'un treba
llador. A partir del dia 20 de 
novem bre van comen~Yar els 
cribratges i els contagis, cosa 
que va fer que la Generalitat 
intervingués el centre i va po
sar-hi al capdavant Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS). En els 
proximes di es arribaran unes 
onze persones per treballar a 
la residencia i ja ten en assegu
rat l'habitatge on residir. 
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