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que haurien pogut costar fins a uns 6 milions per 
a la fruita que exporta Lleida.
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Dia D
contra el virus La residència de 

Tremp, sense Covid, 
i brot a Juneda

La Diputació opta a 
256 milions dels 
fons de la UE

n La residència de Tremp 
ha quedat lliure de Covid 
després del brot que ha cau-
sat 61 morts, mentre que a 
la de Juneda hi ha sis resi-
dents contagiats.

n El president de la corpo-
ració provincial, Joan Ta-
larn, anuncia que treballen 
en grans projectes per pro-
var de captar aquests recur-
sos de la UE.

Comença la vacunació || Avui a 
les 16 hores, al geriàtric públic de 
la Pobla de Segur i a Balàfia I

“És segura” || Els científics 
avalen la vacuna de Pfizer, que  
és la que s’aplicarà ara

Visitants en un 
espectacular paratge 
de la Vall de Boí.
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El dia més esperat en la lluita contra la Covid-19 a la fi ha arribat: avui comença a Lleida, i a tota la UE, 
l’administració de la vacuna de Pfizer-BioNTech a usuaris i personal de residències. A les 16.00 hores està previst 
iniciar la vacunació als geriàtrics Balàfia I, a la capital, i Nostra Senyora de Ribera, a la Pobla de Segur.

coronavirus vacunació

L’esperada vacunació contra la Covid-19 
comença aquesta tarda en dos residències
Primeres injeccions a les 16.00 a Balàfia I i Nostra Senyora de Ribera de la Pobla

S. eSpín
❘ lleiDa ❘ Tot està a punt per ini-
ciar avui l’esperada vacunació 
contra la Covid-19, la gran es-
perança per atallar la pandèmia 
una vegada s’aconsegueixi la 
immunitat de grup, quan esti-
gui vacunat el setanta per cent 
de la població. Els residents i 
treballadors de residències geri-
àtriques i de discapacitats seran 
els primers catalans a rebre les 
dosis de la vacuna de Pfizer-Bi-
oNTech, l’única autoritzada de 
moment a la UE. A les 12.00 
hores, un resident del geriàtric 
Feixa Llarga de l’Hospitalet de 
Llobregat serà el primer vacu-
nat a Catalunya, i a Lleida la 
vacunació s’iniciarà a les 16.00 
hores a les residències Balàfia I, 
a la capital, i Nostra Senyora de 
la Ribera, a la Pobla de Segur. 
Abans, a les 8.30 un resident i 
un treballador de la residència 

pública Los Olmos de Guadala-
jara ja s’hauran convertit en les 
primeres persones de tot l’Es-
tat a ser vacunades. I és que les 
primeres dosis van arribar ahir 
a les 7.29 hores precisament a 
un magatzem de Guadalajara, 
des d’on es van repartir de for-
ma equitativa entre totes les 
comunitats. A partir de demà 
s’enviarà cada setmana una 
mitjana de 350.000 dosis a les 
autonomies i en les properes 
dotze setmanes l’Estat rebrà 
4.591.275 dosis amb què s’im-
munitzarà 2.295.638 persones. 
Cada persona rebrà dos dosis de 
la vacuna i es considera immu-
nitzada una setmana després 
de la segona.

De fet, tota la Unió Euro-
pea iniciarà la vacunació avui 
en una estratègia coordinada i 
acordada entre els estats mem-
bres després de l’adquisició de 
manera conjunta de les vacu-
nes davant el virus. Tanmateix, 
Hongria la va avançar de ma-
nera imprevista a ahir mateix i 
ja la va administrar a metges i 
infermers. 

“Estem començant a girar 
la cantonada d’un any difícil. 
Aquesta campanya serà un 
commovedor moment d’uni-
tat”, va destacar en un vídeo 

personal de pfizer i Biontech entrega les dosis a tècnics de l’agència espanyola de Medicaments.

moncloa

en el seu compte de Twitter la 
presidenta de la Comissió Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, 
després d’anunciar l’arribada de 
la vacuna contra el coronavirus 
a tots els seus estats membres, 
onze mesos després de l’aparició 
del primer cas al seu territori, el 
24 de gener a França. Va recor-
dar que Brussel·les ha garantit 
injeccions de sobra per als més 
de 450 milions d’habitants del 

bloc europeu. “La vacunació 
ens ajudarà a tornar, de manera 
gradual, a la nostra vida quoti-
diana. Una vegada s’hagi vacu-
nat prou població, podrem tor-
nar a viatjar i reunir-nos amb la 
nostra família i amics. Però fins 
llavors hem d’anar amb comp-
te”, va remarcar Von der Leyen, 
que va incidir que la vacuna “és 
la manera duradora de vèncer 
la pandèmia”.

DiStriBució
les primeres dosis de la 
vacuna van arribar ahir a 
Guadalajara i es van  
repartir per l’estat

Residències ‘verdes’ ■ Les residències Nostra Senyora de Ribera 
de la Pobla de Segur, a la imatge, i Balàfia I, a la capital, estrenaran 
la vacunació. No tenen casos de Covid (són centres verds) i són 
públiques i grans, els tres requisits que marca Salut.

Dictamen el 6 de 
gener sobre l’ús  
de la vacuna de 
Moderna a la UE
■ L’Agència Europea del 
Medicament (EMA) té 
previst reunir-se el proper 
6 de gener per emetre dic-
tamen sobre la vacuna de-
senvolupada per la farma-
cèutica Moderna contra la 
Covid-19. Inicialment, la 
decisió havia de prendre’s 
el 12, gairebé una setma-
na després, però l’orga-
nisme ha accelerat els 
tràmits, a l’haver rebut in-
formació addicional sobre 
aquesta vacuna per poder 
fer-la servir com més aviat 
millor a la Unió Europea. 
En cas de rebre l’aval, la 
de Moderna seria la sego-
na vacuna autoritzada a 
la UE després de la Pfi-
zer-BioNTech, aprovada 
el 21 de desembre i que ja 
tenia llum verda al Regne 
Unit, els EUA i el Canadà, 
entre altres països.

■ La presidenta del Col·legi 
d’Infermeres de Lleida, Mercè 
Porté, és una de les professi-
onals que avui començaran a 
vacunar contra la Covid-19 a 
Lleida, en concret a la residèn-
cia Balàfia I. “La vacuna és 
l’únic a què ens podem aferrar 
per intentar sortir d’aquesta 
situació”, afirma. 

Apunta que es tracta d’“un 
moment històric perquè es-
tem en una pandèmia mun-
dial, però alhora administrar 
vacunes és part del dia a dia 
del nostre treball”, encara 
que aquesta tingui “peculi-
aritats” i sigui “més delicada 
de manipular”.

Porté remarca que la vacu-
na és segura perquè, “enca-
ra que s’hagi fet en un temps 
rècord, ha passat tots els 
protocols de seguretat”. Per 
aquest motiu, vol transmetre 
un missatge de tranquil·litat 
a les persones que comença-

ran a rebre a partir d’avui les 
primeres dosis. 

“Que els primers siguin 
residents i personal de resi-
dències i després el personal 
sanitari ja dona pistes que és 
segura”, incideix, i subratlla 
que s’han registrat “molt pocs 
casos al món” de reaccions ad-
verses per part de persones 
al·lèrgiques a un component 
de la vacuna.

en priMera perSona

“És l’únic a què ens podem aferrar 
per sortir d’aquesta situació”

Mercè porté.
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coronavirus lleida i comarqueS
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dadeS de la covid-19

Des de l’inici de la pandèmia

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran

món

CAsos                         79.966.148
Morts                             1.752.674

eSpanya

CAsos             1.854.951
Morts                        49.824

catalunya

CAsos                     385.251
Morts                        16.837

lleida

CAsos                          26.077
Morts  532**

CAsos ConfirMAts AMb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfunCions

Font: Departament de Salut

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

16/12-22/12 296 931 1,00 1,16 308,43 819,45 13.234 4.402 4,51 7,60

09/12-15/12 345 1.101 1,42 2,09 256,43 534,67 15.171 5.508 3,97 4,56

02/12-08/12 186 376 0,83 1,05 232,48 363,23 11.049 5.263 3,25 2,35
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

(*) 536 segons l’estadística d’aQuaS

r.r.
❘ lleiDa ❘ La residència de la Fun-
dació Fiella de Tremp ha deixat 
enrere el brot de coronavirus 
que ha provocat la mort de 61 
usuaris en un mes. El departa-
ment de Salut va anunciar el 
passat dia 25 que el geriàtric 
recuperava la categoria de cen-
tre verd, lliure de coronavirus, 
després de rebre l’alta l’últim 
encomanat que estava ingressat 
a l’hospital comarcal del Pallars. 
Està previst que el geriàtric, in-
tervingut pel departament de 
Salut des del passat 28 de no-
vembre, segueixi sota la gestió 
de l’empresa pública Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS) almenys 
durant la setmana que ve.

Segons les últimes dades de 
la conselleria de Salut, la resi-

dència de Tremp acull actual-
ment 74 residents recuperats 
de la Covid-19, mentre que dos 
negatius traslladats fora de la re-
sidència a finals de novembre (a 
centres de la Pobla i Guissona) 
han tornat. 

Entre la plantilla del geriàtric, 
un total de 23 professionals se-
gueixen encara de baixa. Val a 
recordar que la residència va 
passar la setmana passada de la 

categoria vermella, que corres-
pon a un brot actiu, a taronja, 
amb el centre sectoritzat i els 
afectats aïllats. Va començar 
llavors a rebre visites de fami-
liars i a donar les primeres altes 
voluntàries.

Passat el perill per als grans 
a la residència, segueixen en-
davant les investigacions per 
establir responsabilitats sobre 
el que ha succeït. Salut va obrir 

un expedient sancionador a 
l’apreciar greus irregularitats 
sobre l’ús material de protecció 
(epis), gestió dels residus i altres 
mesures de seguretat per evitar 
contagis. 

La Fiscalia de Lleida, per la 
seua part, ha obert diligències 
d’investigació per determinar si 
hi va haver delictes d’homicidi 
imprudent i contra la seguretat 
dels treballadors. 

Més d’un mes després de l’ini-
ci del brot, detectat el 19 de no-
vembre, l’ajuntament de Tremp 
va anunciar tres dies de dol el 7, 
8 i 9 de gener en memòria dels 
difunts, quatre de cada sis resi-
dents al centre, de titularitat pri-
vada i amb places concertades. 

El consell comarcal, per la 
seua part, planteja una decla-
ració conjunta de la comarca 
del Pallars Jussà.

imatge recent d’una ambulància estacionada davant la residència de tremp.

maiTe monné

sis residents 
positius al  
geriàtric de 
Juneda
n Sis usuaris de la resi-
dència municipal per a la 
tercera edat de Juneda i 
tres empleats del centre 
estan encomanats de co-
ronavirus. Així ho va con-
firmar l’ajuntament, que 
va emetre un ban munici-
pal per advertir d’aquest 
brot de Covid-19 els ve-
ïns i per anunciar el tanca-
ment temporal del centre 
de dia. 

Encara que es tracta 
d’un immoble separat 
de la residència, el con-
sistori l’ha clausurat per 
afavorir que els avis del 
poble es quedin a les cases 
i per destinar el personal 
d’aquest equipament a re-
forçar la plantilla del geri-
àtric. Aquest s’ha dividit 
en tres sectors per sepa-
rar els contagiats dels que 
no ho estan i per evitar la 
propagació del virus entre 
els residents. 

Segons fonts munici-
pals, la situació dels afec-
tats és estable i el centre 
està rebent suport i con-
sell per part del departa-
ment de Salut. Fins ara 
no hi havia hagut casos 
al centre de Juneda.

inveStigacionS
Salut ha obert un expedient 
sancionador i Fiscalia 
investiga si hi va haver 
homicidis imprudents

n La velocitat de transmis-
sió del virus (Rt) va mantenir 
divendres la tendència a la 
baixa dels últims dies tant 
a la regió sanitària de Llei-
da com a la de l’Alt Pirineu i 
Aran, segons les dades faci-
litades ahir pel departament 
de Salut. 

En concret, en la primera 
va baixar d’1,13 a 1, de for-
ma que ara cada positiu ja no 
transmet el virus a més d’una 
persones de mitjana. En la se-
gona va passar d’1,28 a 1,16. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
aquest va baixar molt lleuge-
rament al pla, al situar-se en 
296 punts, tres menys que 
dimecres, mentre que al Pi-
rineu, al contrari, va aug-
mentar sensiblement a l’as-
solir els 931 punts, 61 més. 

El nou recompte també re-
flecteix 239 nous positius al 
pla, amb la qual cosa els acu-

mulats ja són 22.442, i 76 a 
les comarques de muntanya, 
on el total des de l’inici de la 
pandèmia és de 3.635.

D’altra banda, Salut va 
notificar dos morts més a 
la regió sanitària de Lleida, 
de manera que el total és de 

454, però en canvi va cor-
regir a la baixa la xifra de 
defuncions que va facilitar 
dijous per a la del Pirineu, 
al passar de 81 a 78.  

En aquest sentit, la xifra 
global de decessos per la pan-
dèmia se situa en 532.

balanç diari

Descendeix la transmissió del 
virus, però no el risc de rebrot

error de recompte
Dijous aquesta regió 
tenia 81 morts des del 
març i ahir la xifra va 
descendir als 78

La residència de tremp, ja sense Covid
Els últims contagiats es recuperen després del brot que va provocar la mort de 61 persones en un mes 
|| Rep l’alta l’únic usuari que continuava infectat, mentre 23 treballadors encara estan de baixa
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coronavirus reSum de l’any

a. Sàez

Quatre dies mal comptats i 
acomiadarem el 2020. To-
ca contenir la respiració i 

creuar els dits perquè, com dicta 
la implacable llei de Murphy, 
tot el que pot anar malament, 
anirà a pitjor. Les restriccions 
sanitàries no permetran festes 
de final d’any de disbauxa però, 
sens dubte, pocs 31 de desem-
bre s’han esperat amb tantes ga-
nes. No sabem què ens oferirà el 
2021, però hi ha pressa per arxi-
var el que passarà a la història 
com l’any de la pandèmia. Tèc-
nicament, va ser el 2019 quan 

es van diagnosticar els primers 
casos de coronavirus a Wuhan, 
però ni en els pitjors malsons 
podia imaginar-se que el SARS-
CoV-2 arribaria a tots els racons 
del planeta per canviar-nos la 
vida. 

Isabel II d’Anglaterra va qua-
lificar d’annus horribilis el 1996 
pel sonat divorci entre el prín-
cep Carles i Lady Diana. Ara ai-
xò sembla una ridiculesa. L’inici 
del mític monòleg del replicant 
de Blade runner ha estat molt 
repetit aquest 2020: “He vist co-
ses que no creuríeu...”. I així ha 
estat.  El gener havia començat 

amb el terrible temporal Glòria i 
la presa de possessió del primer 
govern de coalició de la història 
moderna d’Espanya. En el seu 
dia van acaparar portades, però 
onze mesos després són temes 
gairebé oblidats, llunyans. Al 
febrer es va cancel·lar el Mo-

Annus horribilis
Queden quatre dies perquè acabi un any atípic marcat 
per la pandèmia de coronarius, que va obligar a decretar 
l’estat d’alarma || L’arribada, avui, de la vacuna, una de 
les poques notícies esperançadores del 2020

bombers De lA GenerAlitAt

bile World Congress i tots ens 
vam posar les mans al cap amb 
l’histerisme mundial per una 
infecció que era, segons es deia, 
com una grip. 

Va ser el preludi del que ens 
queia al damunt. El març no va 
portar la primavera, com solia, 
sinó el virus. La primera setma-
na d’aquell mes van començar 
a tenyir-se de rosa les xarxes 
socials. El Fruiturisme d’Aito-
na rebia els primers visitants 
als camps de fruiters en flor. Al 
Museu de Lleida es rebia la ge-
nerosa donació de la col·lecció 
de 1.001 gravats d’Antoni Ge-
lonch i, als carrers, es reivindi-
cava el 8 de març.  En pocs dies, 
tot va canviar. El dia 13 es van 
suspendre les classes i el 14 es 
va decretar l’estat d’alarma. La 
paraula confinament va entrar a 
formar part de les nostres vides 
i, amb ella, dos icones: el paper 
higiènic, que es va esgotar a tots 
els establiments malgrat que es 
reiterés que estava garantit el 
proveïment dels productes es-
sencials; i els balcons, que es 
van convertir en la vàlvula d’es-
capament per als centenars de 
milers de persones que van estar 
tancades a casa fins al maig.

Les ciutats van quedar literal-
ment desertes fins al punt que 
es van veure senglars passe-
jant tranquil·lament pel cèntric 
carrer Balmes de Barcelona. El 
silenci es trencava cada dia a 
les vuit en punt del vespre per 
oferir un aplaudiment al per-
sonal sanitari. S’ho mereixien. 
El virus va anar més ràpid que 
els recursos i van treballar du-
rant setmanes sense material 
de protecció i sense gairebé 
informació sobre la malaltia. 
Resistiré, del Duo Dinámico, 
es va convertir en la banda so-
nora del confinament, amb per-
mís dels Stay Homas. I quan no 
s’aplaudia, es cosien mascaretes 
casolanes. Era l’única manera 
de protegir-se del virus, perquè 
es van esgotar a tot el món. 

També al març es van regis-
trar les primeres morts per Co-
vid-19 a les comarques de Llei-

da. Un veí d’Oliana de 79 anys 
va tenir el trist honor d’obrir un 
sinistre marcador que ja suma 
més de 500 defuncions només 
a les comarques de Lleida. La 
majoria ni tan sols van poder ser 
acomiadats perquè no es perme-
tien els vetllatoris i només uns 
quants familiars podien accedir 
al cementiri. Dolor sobre dolor. 
També al març es va declarar el 
primer brot de coronavirus en 
una residència per a la terce-
ra edat. Àger va ser la primera 
d’una llarga llista que va culmi-
nar, de moment, amb el drama 
de Tremp, on ham mort més de 
60 ancians.

Per al poeta T.S. Eliot, “l’abril 
és el mes més cruel”. I així va 
ser. La tancada forçosa no acon-
seguia doblegar la corba i va se-

guir el degoteig de morts i d’ER-
TO, un acrònim que va passar a 
incorporar-se al nostre vocabu-
lari.  Fins a 36.000 treballadors 
lleidatans es van quedar tempo-
ralment sense feina i, el que és 
pitjor, sense ingressos, perquè 
les compensacions aprovades 
pel Govern central van arribar 
molt tard en la majoria de casos.

Ens van robar el mes d’abril, 

leS imatgeS de l’any
el suplement dominical 
‘lectura’ resumeix avui en 
un número especial les 
imatges de l’any

els balcons es van 
convertir en símbol del 
confinament.

il·lustració de Josep Pulido per al suplement ‘lectura’.

Bombers preparats per 
entrar a la residència        
de tremp.

març
Vam començar el mes 
visitant camps de fruiters 
en flor, però en pocs           
dies tot es va torçar
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