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coronavirus lleida i comarqueS

la Situació actual alS centreS

Regió sanitàRia de LLeida Residents tRebaLLadoRs totaL

Bellvís 0 0 0

Torres de Segre 2 3 5

Castrillón (Lleida) 0 2 2

Sant Domènec Balaguer 1 4 5

Sanitas Residencial Lleida 13 3 16

Mas Vell Agramunt 8 3 11

Barbens 15 5 20

Roma Aspros Lleida 7 0 7

Mare Janer de Cervera 28 12 40
Regió sanitàRia deL PiRineu Residents tRebaLLadoRs totaL

Llar de Sant Josep de La Seu 0 0 0

Bellver de Cerdanya 0 0 0

Sort 0 0 0

Fundació Fiella de Tremp 18 31 49

ToTaL 92 63 155
Font: Conselleria de Salut

j.g.m.
❘ LinyoLA ❘ El brot de coronavirus 
de Linyola afecta ja unes 650 
persones, amb 150 contagiats  
(50 més que dijous) i uns 400 
confinats als domicilis. Set per-
sones estan ingressades en hos-
pitals i el servei d’epidemiologia 
estima que, a part dels contagis 
ja detectats, n’hi podria haver 
400 més. L’alcalde, Àlex Mases, 
va exposar ahir aquestes xifres i 

va afirmar que més de la meitat 
de les famílies del municipi han 
deixat de portar els seus fills a 
l’escola, després que l’ajunta-
ment recomanés que, “en la me-
sura possible” es quedessin a ca-
sa (vegeu SEGRE d’ahir). “L’es-
cola és un entorn segur, però el 
poble de Linyola no ho és”, va 
argumentar l’alcalde. “Per això 
hem d’intentar evitar al màxim 
qualsevol interacció social”, va 

afegir. Precisament, el col·legi 
El Sitjar va acollir un cribratge 
dirigit als seus alumnes, docents 
i personal, unes 275 persones 
en total. L’objectiu d’aquestes 
proves és detectar casos asimp-
tomàtics per poder frenar l’ex-
pansió del virus.

La guarderia municipal està 
tancada, encara que amb ser-
veis mínims en cas de necessitat 
urgent. També ho estan altres 

equipaments municipals. Quant 
als establiments privats, la ma-
joria dels bars han tancat, men-
tre que les botigues han limitat 
l’accés, després que ho sol·licités 
el consistori. Mases va assegu-
rar que els veïns segueixen les 
recomanacions de forma majo-
ritària. Els carrers del municipi 
van estar deserts durant bona 
part de la jornada.

En canvi, el consultori local 
sí que va estar obert i va funci-
onar a ple rendiment, gràcies a 
cinc professionals del CAP de 
Mollerussa que s’han desplaçat 
fins allà per poder dur a terme 
tests a persones que han tingut 
un contacte directe amb perso-
nes contagiades. També atenen 
les peticions de la població amb 
cita prèvia.

Així mateix, l’alcalde del 
municipi va reiterar que el con-
sistori s’ha coordinat amb els 
Mossos d’Esquadra i el Procicat 
perquè la mobilitat comarcal, en 
vigor aquest cap de setmana a 
tot el conjunt de Catalunya, no 
s’apliqui a Linyola. També va 
voler agrair la tasca que duen 
a terme els voluntaris de Creu 
Roja Pla d’Urgell, que porten 
a terme diferents tasques de 
sensibilització entre els veïns i 
també reparteixen mascaretes. 
El primer edil va apuntar que el 
brot “ja ha començat a ser fre-
nat”, però va subratllar que la 
situació encara “continua estant 
descontrolada”.les famílies de linyola fent cua per poder participar en el cribratge al col·legi.

J. góMez

Més de 600 afectats a Linyola i 
deixen de portar escolars a classe
Cribratge al col·legi per detectar casos asimptomàtics || La meitat de les famílies 
ha seguit la recomanació de l’ajuntament i deixa a casa els fills

La mobilitat 
entre aran i 
França, la 
setmana que ve
El Govern ho estudiarà 
a la següent reunió

❘ VieLhA/LA Seu ❘ Responsables 
de la conselleria de Presi-
dència van assegurar ahir 
al Conselh Generau que la 
mobilitat entre Aran i França 
s’analitzarà a la pròxima re-
unió del Govern, i que dona-
ran resposta a les seues quei-
xes la setmana que ve. Així 
ho va assegurar el conselher 
i alcalde de Bossòst, Amador 
Marqués. Les mateixes fonts 
van justificar l’equiparació 
de la mobilitat entre Andorra 
i l’Alt Urgell per motius la-
borals. S’ha de destacar que 
aquest tracte diferenciat ha 
generat protestes en la Val. 
La Generalitat va ratificar 
ahir l’homologació comarcal 
de l’Alt Urgell amb Andorra 
a partir de dilluns. La mesura 
no va acabar entrant en vigor 
ahir, tal com havia anunciat 
l’Executiu català a comença-
ments de setmana. Així, els 
andorrans s’equipararan en 
matèria de mobilitat amb els 
de l’Alt Urgell. El Principat 
podrà rebre clients de Ca-
talunya, encara que aquest 
turisme estarà limitat a les 
bombolles de convivència.

denuncien la 
infravaloració 
d’ajudants 
sanitaris i MiR
Per part de la mútua  
del Santa Maria i GSS

❘ LLeiDA ❘ Una portaveu de 
CCOO va denunciar ahir que 
la mútua de l’hospital Santa 
Maria no dona la baixa per 
accident laboral a un ajudant 
sanitari amb Covid pel brot 
a l’hospital, “sinó que al ser 
d’una categoria inferior ha 
de ser la Seguretat Social 
qui li doni la baixa per ma-
laltia comuna”. “La mútua 
afirma que aquest personal 
no està sotmès a un alt risc, 
quan maneja el pacient”, va 
dir. Per això va denunciar 
el “desprestigi cap a la seua 
feina” i que la mútua no li 
dona la baixa “per motius 
econòmics”. 

D’altra banda, Metges 
Residents que han estat en 
contacte amb personal conta-
giat del Santa Maria denun-
cien que GSS, empresa que 
el gestiona, no els deixa fer 
quarantena i els diu que “als 
estudiants” (quan són metges 
en formació) no se’ls fa pro-
ves. “Diuen que pertanyem a 
l’Arnau, però si som al Santa 
Maria hauríem de ser la seua 
responsabilitat.” 

La residència de tremp  
rep les primeres vuit 
visites des del brot
Una nova defunció eleva la xifra fins a 59

m. molina/redacció
❘ TReMp ❘ Vuit usuaris de la resi-
dència Fiella de Tremp van re-
bre ahir la visita dels seus fa-
miliars. Són les primeres des de 
l’inici del brot de coronavirus, 
detectat el 19 de novembre, i 
arriben quan Salut considera 
els contagis controlats i el centre 
sectoritzat. Amb això la seua 
classificació ha passat de ver-
mella a taronja. Malgrat això, 
una altra defunció per Covid-19 

va elevar la xifra de morts a 59. 
Hi ha 18 residents positius (sis 
traslladats a l’Hospital del Pa-
llars) i s’han recuperat 58. A la 
plantilla hi ha 31 treballadors 
contagiats. D’altra banda, Salut 
s’ha compromès a enviar dilluns 
a Fiscalia tota la documentació 
que aquesta reclama sobre la re-
sidència de Tremp, segons fonts 
judicials. El ministeri públic in-
vestiga si es van aplicar els pro-
tocols de seguretat i ja va de-
manar la informació la setmana 
passada. Després d’intervenir 
el centre el 28 de novembre, la 
conselleria va posar la gestió en 
mans de l’empresa pública Ges-
tió de Serveis Sanitaris (GSS) i 
decidirà la setmana que ve si 
aquesta segueix al capdavant 
del centre.

A Agramunt, la residència 
Mas Vell va sumar ahir el quart 
mort per Covid mentre que els 
avis que han superat el virus són 
cinc. A Cervera, els positius a la 
residència Mare Janer s’eleven 
a 40. Tres usuaris han estat de-

rivats cap a l’hospital i la resta 
presenten símptomes lleus. En 
total, a la demarcació de Lleida 
hi ha 92 interns en residències 
afectats per Covid i 63 emple-
ats, la majoria al pla (vegeu la 
llista).

agramunt
La residència Mas Vell  
de la capital del Sió va 
sumar ahir una altra víctima 
per Covid i ja són quatre
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coronavirus Sanitat

m. marquèS
❘ lleiDa ❘ El ministre de Sanitat, 
Salvador Illa, va afirmar ahir 
que Espanya començarà a admi-
nistrar la vacuna de Pfizer con-
tra la Covid-19 el proper 27 de 
desembre. Va explicar que les 
dosis arribaran a totes les comu-
nitats entre els dies 26 i 27, si bé 
encara “s’estan acabant d’ajus-
tar tots els aspectes logístics en 
coordinació amb Europa”. Cal 
tenir en compte que l’Agència 
Europea del Medicament ha de 

donar el vistiplau a la candidata 
de Pfizer dilluns. Sobre això, 
la delegada de Salut a Lleida, 
Divina Farreny, va assegurar 
que “començarem el dia que 
disposem de les vacunes i hem 
proposat anar a dos residències 
de la regió sanitària de Lleida i 
a dos més de la de l’Alt Pirineu 
i Aran”.

Farreny va explicar que les 
dosis de Pfizer s’emmagatze-
maran a 80 graus sota zero en 
quatre ultracongeladors del 
Banc de Sang i Teixits de Bar-
celona. “Una vegada es treuen 
les vacunes d’allà es poden con-

servar durant cinc dies a entre 
2 i 8 graus”, va assenyalar, per 
la qual cosa les dosis s’aniran 
enviant a dos punts secrets (per 
motius de seguretat) del pla i a 
un del Pirineu. Les 50 inferme-
res encarregades de vacunar els 
usuaris i treballadors de resi-
dències a les dos regions aniran 
primer a les que no tenen cap 
cas actiu de Covid i cada infer-
mera pot arribar a posar deu 
vacunes cada hora. “D’aquesta 
manera, es poden arribar a apli-
car 1.600 dosis al dia al pla de 
Lleida i 400 al Pirineu, però tot 
dependrà dels centres als quals 
calgui anar i el temps de trans-
port que comporti”, va assenya-
lar la delegada de Salut, que va 
afirmar que si és necessari “me 
la posaré davant de les càmeres 
per demostrar que no passa res”.

Entre les dos regions sanità-
ries de la província de Lleida 
hi ha un total de 87 geriàtrics, 
40 residències de discapacitats i 
cinc de salut mental. “El procés 
serà llarg i fins que no s’aconse-
gueixi una immunitat de grup 
no ens podem relaxar”, va asse-
nyalar Farreny, que va afirmar 
que “l’arribada de la vacuna 
dona llum i esperança”.

Una vegada s’hagi finalitzat 
la campanya de vacunació a les 
residències, serà el torn del per-
sonal dels hospitals, centres sa-
nitaris i sociosanitaris. Després 
es prepararà l’estratègia per a la 
resta de població.

una dona se sotmet a un test ràpid en el cribratge dut a terme ahir a les Borges.

maite monné

Usuaris i personal de 4 residències de Lleida 
seran vacunats el dia 27 si arriben les dosis
Les infermeres en podran injectar fins a 1.600 al dia al pla i 400 al Pirineu || Sanitat afirma que entre 
els dies 26 i el 27 distribuirà les vacunes i el Govern les enviarà a tres punts de la província

Els cribratges massius finalitzen avui a Cappont
n La iniciativa del departa-
ment de Salut d’“anar a buscar 
el virus” mitjançant cribratges 
a la població major de 16 anys 
acaba avui a Lleida al barri 
de Cappont, on es faran tests 
ràpids al pavelló de 10.00 a 
13.00 i de 16.00 a 20.00 hores. 
Ahir es van fer 420 tests a les 
Borges i 458 a Tremp. “Encara 
que ara acaben els cribratges 

massius, continuarem fent 
proves com abans, s les resi-
dències de forma periòdica i 
en aquells llocs en què sigui 
necessari en cas d’un augment 
de contagis de Covid-19”, va 
explicar la delegada de Salut, 
Divina Farreny. 

Els cribratges van començar 
a la província coincidint amb 
la desescalada i entre el dia 

23 de novembre i el 10 de de-
sembre es van fer 9.797 tests 
a la regió sanitària de Lleida 
i únicament 27 van ser posi-
tius. La pròxima estratègia de 
Salut és que les persones més 
grans de 50 anys es facin una 
automostra amb una PCR a les 
farmàcies, però cal muntar la 
logística i es desconeix quan 
es farà.

anima a vacunar-Se
la delegada de Salut, 
disposada a vacunar-se 
davant de les càmeres per 
“mostrar que no passa res”
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Des de l’inici de la pandèmia

dadeS de la covid-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
lleida

CAsos                                                           25.024
Morts                                                            508**

eSpanya

CAsos                                               1.797.236
Morts                                                         48.926

catalunya

CAsos                                                      367.982
Morts                                                        16.544

món

CAsos                                          75.230.033
Morts                                            1.668.030

DAtA risC DE rEbrot rt* inCiDènCiA ACUMULADA 
En 14 DiEs ProvEs PCr i tA % PCr/tA PositivEs

lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu

08/12-14/12 297 997 1,30 2,01 241,59 505,46 13.527 4.751 3,95 4,57

01/12-07/12 195 445 0,81 1,08 250,88 511,33 12.127 7.086 3,31 2,00

24/11-30/11 291 459 1,00 1,10 309,36 638,79 11.175 2.390 5,15 9,26
(*) taxa de reproducció efectiva del virus

CAsos ConfirMAts AMb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfUnCions

Font: Departament de Salut

(**) 512 segons l’estadística d’aQuaS

Un menor, 
hospitalitzat 
amb pneumònia 
a l’Arnau
Menys ingressats, 
però més contagis
m. marquèS
❘ lleiDa ❘ Un nen d’uns 13 anys 
estava encara ahir ingressat a 
l’hospital Arnau de Vilanova 
per una pneumònia causada 
per la Covid-19, mentre que hi 
ha dos menors que també estan 
hospitalitzats amb coronavirus, 
però fonts del departament de 
Salut desconeixien si el motiu 
del seu ingrés era per la Co-
vid-19 o bé a causa d’una altra 
patologia o una operació.

Respecte al total de persones 
ingressades per coronavirus, 
ahir hi havia tretze persones 
menys a Lleida, amb un total 
de 144, 122 de les quals cor-
responen a la regió sanitària 
de Lleida. D’aquestes, 49 són a 
l’Arnau –4 a l’UCI–, 27 al Santa 

Maria –5 a l’UCI–, 43 als cen-
tres privats i només tres a l’ho-
tel Nastasi. Al Pirineu hi ha 22 
hospitalitzats, dels quals 9 són a 
l’hospital de Tremp, dos en estat 
semicrític.

D’altra banda, Salut va notifi-
car 122 casos més de Covid-19 
(71 al pla i 51 a les comarques de 
muntanya) i la província ja supe-
ra els 25.000 contagiats acumu-
lats i suma un total de 25.024. 

Els indicadors del coronavirus 
encara continuen augmentant i 
la regió sanitària del Pirineu ja 
se situa a 997 punts de risc de 
rebrot, 130 en comparació amb 
dijous passat, i una velocitat de 

transmissió (Rt) d’un 2,01. El 
risc de rebrot també va pujar a 
28 punts al pla, fins a un total 
de 297, mentre que, d’altra ban-
da, la velocitat de contagi es va 
situar en un 1,30.
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r. ramírez
❘ lleiDa ❘ L’ajuntament de la Torre 
de Capdella ha adquirit l’hospi-
tal de cartró, fins ara propietat 
d’Endesa i declarat bé d’interès 
local a finals de l’any passat. El 
consistori va formalitzar ahir 
mateix la compra d’aquest im-
moble, segons van confirmar les 
dos parts, per un preu de 12.500 
euros. D’aquesta manera, el mu-
nicipi podrà actuar segons el seu 
criteri per conservar i donar a 
conèixer aquest edifici, cons-
truït fa més d’un segle i l’únic 
d’aquest tipus que queda dret a 
Europa. Això el converteix en 
un dels primers exemples d’ar-
quitectura industrial prefabri-
cada que es conserva al món.

La compravenda arriba des-
prés de més d’un any de con-
verses entre l’ajuntament i En-
desa sobre com assegurar la 
conservació de l’hospital de 
cartró. Després de temptejar la 
possibilitat d’una gestió conjun-
ta, el consistori va optar final-
ment per plantejar la compra 
de l’immoble. L’empresa, per la 
seua part, va accedir a valorar 

que és una manera adequada 
de preservar aquest patrimoni 
històric. Des de fa alguns mesos, 
està protegit de la intempèrie 
per una coberta de xapa, que 
descansa sobre una estructura 
metàl·lica. El caràcter excepci-

onal d’aquest edifici de cartró 
desperta l’interès d’arquitectes 
i enginyers de tot el món. Es va 
construir el 1906 per atendre 
ferits a les obres de la central 
de Capdella. El promotor, Ener-
gía Eléctrica de Catalunya, va 

instal·lar una construcció prefa-
bricada de disseny alemany. Ha-
via de tenir un ús efímer, però 
va servir fins al 1940, quan va 
caure en desús. Posteriorment 
es va utilitzar com a magatzem 
municipal.

L’hospital de cartró, protegit de la intempèrie per una coberta de xapa.

t. D.C.

La Torre de Capdella compra l’hospital  
de cartró per assegurar-ne la conservació

patrimoni històric

Endesa era propietària de l’edifici, construït fa més d’un segle i l’últim d’aquest tipus

Cinc columnes dilluns   
en la tractorada d’UP
❘ lleiDa ❘ La tractorada que ha 
convocat UP dilluns per re-
clamar mesures urgents de 
suport al sector i en defensa 
del territori i l’espai agrari 
comptarà amb cinc columnes 
a Lleida. En concret, estan 
previstes sortides de Tér-
mens, Mollerussa, Juneda, 
Figuerola d’Orcau i Bellver 
de Cerdanya. A la ciutat de 
Lleida la tractorada està con-
vocada a l’avinguda Miquell 
Batllori a les 10.30.

Inversió de 300.000 €  
per a l’esquí nòrdic
❘ lleiDa ❘ FGC i la Mancomu-
nitat de Municipis per a la 
promoció de l’esquí nòrdic 
han renovat el seu conveni 
de col·laboració, que preveu 
300.000 euros en inversions 
per millorar aquests dominis 
esquiables, majoritàriament 
al Pirineu lleidatà.

La Diputació restaura       
el Molí Vell de Bellpuig
❘ bellpuig ❘ La Diputació co-
mençarà aquest mes les obres 
de restauració del Molí Vell 
de Bellpuig per convertir-lo 
en un nou atractiu de la Vall 
del Corb. La inversió és de 
210.000 euros.

Segons dades de la Comissió 
Europea, els edificis són res-
ponsables del 40% del consum 
energètic de la Unió Europea 
i del 36% de les emissions de 
gases d’efecte hivernacle. Per 
aquest motiu, BBVA llança la 
hipoteca Casa Eficient, per fo-
mentar la compra d’habitatges 
amb certificació energètica A, 
essencial per abordar el desafia-
ment del canvi climàtic.

Quins són els trets de la hi-
poteca Casa Eficient?

La hipoteca Casa Eficient BB-
VA ofereix un tipus d’interès fix, 
en condicions especials per a 
totes aquelles persones compro-
meses amb la sostenibilitat i que 
desitgen adquirir un habitatge 
amb la màxima eficiència ener-
gètica –qualificació A–. Segons 
l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE), en tancar el mes d’agost 
d’aquest any, el 46,2% dels nous 
préstecs hipotecaris a Espanya 
s’havien contractat a tipus fix.

Què ofereix aquest nou pro-
ducte als clients de BBVA?

Amb la hipoteca Casa Efici-
ent els nostres clients s’adapten 
a un nou entorn amb solucions 

adequades al moment que vi-
vim i que faciliten la transició 
ecològica. Això els permetrà 
protegir el medi ambient i ser 
més resilients per fer front a 
futures crisis. Nosaltres volem 
continuar sent un dels bancs 
més actius d’Espanya, oferint 
solucions sostenibles que im-
pactin positivament en l’entorn.

Comercialitzeu altres pro-
ductes financers sostenibles?

Amb la hipoteca, BBVA am-
plia la gamma d’alternatives 
sostenibles en els seus principals 
productes financers a l’Estat. 
Entre els últims llançaments, 
destaca la línia de préstec per a 
la promoció d’habitatges d’alta 
eficiència energètica, el préstec 
Cotxe Ecològic, tant per a pi-
mes i autònoms com per a par-
ticulars, o la primera targeta de 
plàstic reciclat que arriba a l’Es-
tat. En acabar el  setembre, i des 
del 2018, BBVA ha mobilitzat 
gairebé 1.400 milions d’euros en 
productes d’inversió sostenibles 
i més de 2.800 milions d’euros 
en productes d’actiu a Espanya.

La sostenibilitat és l’aposta 
de futur per sortir de la crisi?

La sostenibilitat s’ha conver-
tit en una de les claus per a la 
recuperació econòmica després 

de la crisi sanitària provocada 
pel Covid-19. El 2018 BBVA ja 
va anunciar el seu compromís 

Ana Pitarch, responsable de clients particulars de BBVA Espanya.

bbva

BBVA fomenta la compra d’habitatges amb certificació 
energètica A, claus en la lluita contra el canvi climàtic

Entrevista a Ana Pitarch, responsable de clients particularss de BBVA Espanya

Amb el llançament de la hipoteca Casa Eficient, l’entitat amplia la gamma d’alternatives en els seus principals productes financers, 
com ara el préstec Cotxe Ecològic per a pimes, autonòms o particulars o la primera targeta de plàstic reciclat que arriba a Espanya

per mobilitzar 100.000 milions 
d’euros en finançament sosteni-
ble entre els anys 2018 i 2025. 
En tancar el passat mes de juny, 
BBVA ja havia mobilitzat més 
de 40.000 milions d’euros, el 
40% de l’objectiu fins al 2025. A 
més, s’ha compromès a ser neu-
tre en emissions de CO2 aquest 
mateix 2020.

Hi ha alguna altra actuació 
en aquest sentit? 

L’entitat és conscient del pa-
per que juga el sector financer 
en l’avanç cap a la neutralitat 
climàtica i els ecosistemes salu-
dables. En aquesta línia, el banc 
s’ha adherit a l’aliança europea 
verda en què administracions, 
empreses, agents socials i ONG 
aposten per una sortida soste-
nible a la crisi generada pel 
Covid-19. 

A Espanya, juntament amb 
més de 240 signants, BBVA s’ha 
sumat al manifest impulsat pel 
Grupo Español para el Crecimi-
ento Verde (GECV), en què es 
compromet a treballar de ma-
nera conjunta per impulsar una 
economia verda a través d’un 
paquet d’estímuls econòmics ba-
sat en criteris de sostenibilitat.
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