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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19

Salut comen<;a la vacunació del
•

personal sanitari als hospitals i
CAP de Lleida i el Pirineu i Aran
Un miler de professionals es va apuntar en 24 hores per rebre
el vaccí, queja ha estat administrat a 1.529 persones a Ponent
la Gerencia Territorial de
I'ICS lleida, Alt Pirineu i
Aran 1Gestió de Serveis
Sanltaris va comen~ar ahir
la campanya de vacunaci6
contra el Covld-19 entre els
professlonals sanitaris deis
hospitals Arnau de Vilanova
1Santa Maria, !'Hospital
Comarcal del Pallars 1els
equips d'atencl6 primaria de
llelda 1el Pirlneu.

L'OMS permet
ajornar la segona
dosi 42 dies si hi
ha problemes de
subministrament
L'Organització Mundial de la Salut
permet ajornar la segona dosi de
la vacuna de Pfizer-BioNTech com
a maxim fins a 42 diesen "circumstancies excepcionals" en que hi
hagi problemes de subministrament. El cap del Grup d'Experts
sobre lmmunització de I'OMS,
Alejandro Cravioto, ha assegurat
que es pot endarrerir la injecció de la segona dosi més enlla
deis 21-28 dies recomanats per
"maximitzar" el nombre de persones vacunades amb la primera ·
dosi fins a un maxim de 6 setmanes.

Lleida
REDACCIÓ
Concretament, es va administrar
la vacuna de Pfizer/BioNTech
amb dosis repartides entre els
diferents centres sanitaris. Tots
els professionals de la Gerencia
havien estat informats via correu
electronic de la possibilitat de
vacunar-se a partir d'ahir, previa
inscripció a través d'un formulari.
FOTO: ICS 1 Vacunació de professionals sanitaris a !'hospital Arnau de Vilanova de Lleida
En menys de 24 hores, fins a les
11.30 h d'ahir dimarts, es van inscriure amb aquest procediment
un total de 960 professionals deis
diferents ambits.
Als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, la vacunació es va iniciar al matí amb
una gran participació per part
deis professionals, mentre que
a !'Hospital Comarcal del Pallars
comen~ara dema dijous. A !'atenció primaria, un deis CAP on ahir
va comen~ar la vacunació va ser
el de la Pobla de Segur va ser. La
totalitat deis seus professionals,
21 persones, s'han posat la vacuna. Per la seva banda, als CAP
FOTO: ICS 1 Prop de mil sanitaris s'hi van apuntar en menys de 24 hores
FOTO: ICS 1 Vacunació de sanitaris al CAP de la Pobla de Segur
Almacelles, Les Borges Blanques i
Mollerussa es van vacunar untotal de 120 professionals.
· Sentís, que va agrair als pro- alt o molt alt de patir conseqüen- Lleida (217 ahir) i 329 a la regió nifica que han inoculat fins ara un
El gerent de I'ICS Lleida, Alt Pi- fessionals sanitaris l'intens tre- cies greus pel Covid-19.
sanitaria de I'Ait Pirineu i Aran (1 8,7% de les 120.000 dosis que ha
rineu i Aran·i Gestió de Serveis Sa- ir<lll deis darrers mesos davant
ahir).
rebut. Catalunya rep cada setmaMÉS DE 1.500 VACUNATS
nitaris, Ramon Sentís, va afirmar de la pandemia, va remarcar que
Els equips de vacunació pre- na unes 60.000 dosis de vacuna i
que "la vacuna és segura i efecti"aquest camí que comen~a reDes que es va iniciar la vacuna- parats pel Departament de Salut ja compta amb dues remeses que
va" i va destacar "la importancia
quereix que, una vegada més, ció contra el Covid-19, el passat han vacunat fins ara a 10.475 per- guarda a -702( en els congeladors
d'immunitzar els professionals
tots siguem responsables i solida- 27 de desembre, a la demarcació sones a Catalunya, 2.182 d'elles del Banc de Sang i Teixits de Catasanitaris perque puguin desen- ris per é!Conseguir la immunitat de de Lleida s'han vacunat fins ara en les últimes 24 hores, segons lunya fins a distribuir-les amb 250
volupar la seva tasca amb segu- grup". 1és que una de cada quatre un total de 1.529 persones, 1.200 dades actualitzades aquest di- neveres portatils pera la seva adretat''.
persones a Catalunya esta en risc de les quals a la regió sanitaria de marts a la Generalitat, el que sig- ministració.
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El Departament de Salut
marca amb 'vermell' tres
residencies de la demarcació
Les regions .sanitaries de Lleida
i f'Ait Pirineu i I'Aran, tenen actualment tres residencies quafiticades"'com a "vermelles" pel
Departament de Salut, dues a
fa plana i una a les comarques
de muntanya. Aixo vol dir que
en aquestes residencies la pandemia es troba en una situació
"descontrolada". El Departament classifica fes residencies per colors: vermell per a les

quafs encara no han controlat
!'epidemia, taronja per a fes
quafs tenen casos contirmats
pero que en fase d'estabifització, i verd per a fes quafs no tenen cap contagiat. Fins avui, han
mort en les residencies catalanes 4.389 persones per Covid
sense comptar efs que han mort
en hospitals. La població total de
les residencies catalanes és de
55.000 persones.

La Federació d'Hostaleria
demana implantar altres
mesures i donar més ajudes
La Federació d'Hostaleria de
Lleida va emetre un comunicat
ahir on qüestionava la idone'itat
de fes noves mesures que entraran en vigor aquest divendres.
Els hostalers creuen que "el sector no pot estar a !'expectativa
de l'evofució de la pandemia,
i de la implantació de les vacunes, sense compensacions" i es
qüestionen "per que hem de
continuar sacriticant una acti-

vitat economica amb aquesta
contundencia inútilment?", ja
que, segons ells, amb fes darreres restriccions es va demostrar
que els contagis no es prodüien
a l'hostaleria. Amb tot plegat,
demanen "accions més precises.
Per exempfe reduir la mobilitat
a grups de risc o infectats, com
fan a altres pa'isos", així com " un
pressupost per compensar el
tancament".

Associacions d'estudiants
reclamen que es deixin de
fer examens presencials
L'Associació de Joves Estudiants
· - de Catalunya (AJEC) va demanar
aquest dimarts al Govern que
"reconsideri i rectitiqui" pel que
fa al manteniment deis examens
presencials a fes universitats davant una situació "crítica" per
fa pandemia i unes proves que

no consideren "coherents" amb
fes cfasses virtuals. Van reclamar que les proves "es dissenyin amb altres intencions que
no només prevenir la copia i el
frau". També van assenyalar que
cal una "major planiticació de
les mesures".

Els alcaldes deis Pa IOrs
Jussó i Sobiró demanen
al Govern poder tornar
a la mobilitat comarcal
També exigeixen a la Generalitat que
els informi de quins ajuts destinara
Els Consells d'alcald
def Sobira i del Jussa han
demanat al Govem de la
Generalitat el restabliment
de la mobílitat comarcal
en lloc de la municipal, la
qual esta prevista que es
comenci a aplicar a partir de
divendres.
Sort
REDACCIÓ
Després de reunir-se els respectius Consells, la totalitat deis alcaldes del Pallars Sobira i del
Jussa van acordar aquest dilluns
per unanimitat adre~ar una petició al Govern de la Generalitat
per modificar l'abast del continament i la mobilitat a ti que en
lloc de ser una restricció municipal sigui comarcal i si la mesura
continua, que el Govern informi
de quins recursos destinara als
Pallars per tal de paf.liar l'efecte
d'aquestes mesures.
Els presidents del Consell Comarca l del Pallars Sobira i del Pallars Jussa, Caries lsus i Josep M.
Mullol, van convocar als corresponents Consells d'Aicaldes de
les dos comarques per demanar

FOTO: ACN 1 Alerten de les dificultats que patiran els micropobles
la modificació de les restriccions
que s'implantaran el proper día 7
de gener.
Les comarques deis Pallars
ocupen un total de 2.723 km2,
amb 234 nuclis de població i 29
municipis, que actualment compten amb aproximadament uns
22.000 habit'ltnts, deis quals el
50% viuen en 3 grans poblacions.
Aquesta realitat, segons els alcaldes, "comporta que molts habitants necessitin despla~ar-se a un
altre municipi per rebre la major

Preocupació a Linyola per
l'estancament del brot i
pels ingressos hospitalaris
L'alcalde de Linyola, Alex Mases,
va reconeixer a LA MAÑANA que
el consistori i els ve'ins "seguim
preocupats, sobretot pels hospitalitzats, jaque passen els dies Le4.
' nombre no baixa". De fet, des de
fa ja gairebé una setmana els ve·ins de Linyola ingressats per Covid-19 són 20, cinc deis quafs es
troben a la Unitat de Cures lntensives (UCI). D'altra banda, els casos positius baixen gradualment,

pero de manera molt lenta, el
que va ser qualiticat per !'alcalde
com un "estancament", ja que "el
brot va ser molt virulent i es va
estendre molt rapid, pero ara esta costant molt de superar". Des
de l'últim recompte d'aquest cap
de setmana, encara hi ha més de
100 positius actius i unes 300 persones en a'illament domiciliari.
Al referir-se a l'actualització
de dades sobre el brot, !'alcalde

FOro: ACN 1El consiStori va tancar tots els equipaments municipals

part deis serveis basics, ubicats
a la capital de la comarca, en un
municipi que no és el seu" expliquen. Així dones, per tal de garantir l'accés de tots els ve'ins de la
comarca als equipaments sociosanitaris, culturals i comercials
que necessitin, els Consells sol·liciten que "es modifiqui l'abast
del continament i que en lloc de
municipal (que agreujaria la precarietat economica i social que
estem patint), per als pallaresos
fa mobilitat passi a ser comarcal".

de Linyola va lamentar la falta de
claredat i de coordinació amb les
autoritats sanitaries "no acaba de
quedar del tot ciar amb qui t'has
de comunicar per poder estar al
dia deis casos i la informació ens
arriba amb comptagotes", tins al
punt de reconeixer que "moltes
vegades ens informem abans a
t ravés des propis ve·ins que no
pas pel Departament de Salut ".
De moment, l'ajuntament confía
en rebre una actualització de les
dades del brot aquest dijous.
Malgrat la situació, l'ajuntament ahir va organitzar la rua
deis reís mags adapt ada, la qual
només es va poder seguir des
deis balcons i la distancia.
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.atisfacció pel turisme registrat
en hostaleria i bungalous durant
les Festes de Nadal tot i la Covid
La nit de Cap d~ny es va arribar al85% docupació a les zones
properes a les estacions desquí pero el percentatge baixa a la resta
Lleida
REDACCIÓ
El Patronat de Turisme de la Diputació valora de manera satisfactoria el comportament turístic
que ha tingut el Pirineu de Lleida
en el període festiu de Nada!, i
Cap d'Any, tant pel que fa al nivel!
d'ocupació en els establiments
d'hoteleria, turisme rural i en els
bungalous al sector del camping
com al nombre d'aficionats que
finalment han gaudit de la neu en
les diferents estacions d'esquí del
Pirineu i amb les activitats que
propasen les 133 empreses especialitzades en els esports d'hivern, segons va expressar ahir la
vicepresidenta Rosa Pujo!.
Davant una temporada de
neu atípica i que va comen~r
amb retard el 14 de desembre a
causa de les limitacions de mobilitat, el nivel! de reserves per les
testes de Nada! i Cap d'Any es va
comen¡;ar a animar a partir del

FOTO: ACN/ El Patronat defensa que les estacions d'esquí són segures
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22 de desembre davant la possibilitat de despla<;ar-se als centres
hivernals lleidatans des de qualsevol punt de Catalunya - sempre que s'hagués fet una reserva
previa en qualsevol allotjament
d'un mínim d'una nit o s'hi tin-

Entra en funcionament la
línia de bus exprés.cat entre
Almacelles i Lleida, l'e5
La Generalitat de Catalunya refor¡;a el servei d'autobús entre
Almacelles i lleida i !'incorpora,
a partir de 1'11 de gener, a laxarxa d'altes prestacions exprés.cat.
Sera l'eS, la cinquena línia de la
xarxa exprés.cat a la demarcació
de Lleida i la 41a a tot Catalunya.
La transformació de l'actuallínia
que comunica Almacelles i Lleida en exprés.cat comporta un
increment de !'oferta -de dilluns
a divendres feiners i en dissabtes feiners-, i un conjunt de millores de gestió, servei i velocitat
comercial. Així dones, es reforcen tates les franges horaries de
dilluns a divendres feiners entre
Almacelles i Lleida, tot incrementant el servei amb 10 noves
expedicions en total, de manera
que !'oferta actual passa a ser

S'incorpora a
la integració
tarifaria a
partir de 1'11
de 14 expedicions per sentit. En
dissabtes no festius, s'incorporen S expedicions noves fins assolir-ne 10 en total, cinc d'anada
ltinc de tornada.
l'eS estableix serveis rapids
entre Almacelles i Lleida. La línia
forma part de la integració tarifaría de Lleida i ofereix connexions amb serveis de transport
urba.

gués una segona residencia-. A
més, el tancament perimetral de
la Cerdanya i el Ripolles també va
contribuir a fer que molts usuaris
optessin per les estacions lleidatanes. El públic que s'ha despla<;at al Pirineu de Lleida ha estat en

gran manera turistes de proximitat que han optat per gaudir del
propi territori.
Com succeeix tots els anys, el
cap de setmana de Cap d'Any és
el que ha tingut una millar ocupació en els diferents sectors d'allotjament turístic de la demarcació.
El sector de l'hostaleria ha gaudit
d'un pont de Cap d'Any amb una
ocupació que en alguns casos
s'ha situat 85 % als establiments
situats a les proximitats a les estacions d'esquí i al voltant d'un
40 % a les zones periferiques, i
en menor percentatge a la resta
de la demarcació. Des de Nada!
fins a Cap d'Any els percentatges
han estat inferiors, com també ha
succe'it aquesta setmana del 4 al
6. Per la seva banda, l'ocupació
a les places de bungalous ha estat plena durant el cap de setmana de Cap d'Any i amb una bona
ocupació, pero inferior, el cap de
setmana de Nada!.

Baqueira Beret
redueix la seva
op~rativitat pero
seguira oberta
els propers dies
Després d'un Nada! en que l'estació de Baqueira ha dut a terme un control de l'aforament a
través de la venda anticipada
online deis forfets mitjan<;ant
el BaqueiraTICKET i el BaqueiraPASS, el mes de gener i davant les noves restriccions de
mobilitat imposades s'ha decidit seguir amb les instal·lacions obertes encara que reduint
!'operativa a la zona de Baqueira. Per la seva banda, l'estació
d'alta muntanya de Tavascan romandril oberta i amb tates les
pistes disponibles perque volen
manten ir els llocs de treba ll.

Es disparen les alertes pel fred
intens a la detnarcació de Lleida
El fred ha calat i amb for<;a aquesta primera setmana de l'any i a
partir d'avui hi ha diverses comarques de la demarcació de
Lleida amb marcades amb perill
alt per les baixes temperatures.
En concret són la Noguera, el Solsones, I'Ait Urgell, Pallars Jussa,
Pallars Sobira, Alta Ribagor¡;a i la
Val d'Aran. Aquestes, pero, també
les acompanyen la Segarra, el Pla
d'Urgell i el Pla d'Urgell amb perill moderat. Un perill que, segons
les da des del Servei Meteorologic
de Catalunya, s'estendra fins al
dijous. Així mateix, amb aquesta
onada de fred també es preveuen nevades a cotes baixes els
propers dies, pero especialment
el dijous amb !'entrada d'una borrasca pel sud peninsular.
Aquesta és la tonica que ha
precedit aquests dies, on s'han

POlO! ~MI El Sobira és una de les comarques que té perill alt
pogut veure termometres marcant temperatures sota zero en
diversos indrets de la demarcació, unes temperatures especi-

alment fredes, per exemple, al
Pont de Suert, a !'Alta Ribagor¡;a,
on ahir dimarts van arribar a 10
graus sota zero.

