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coronavirus Sanitat

el cribratge del 31 a la residència Fundació BonÀrea de guissona.

resiDència FunDació bonàrea

x.r./M.M.B./ S.e.
❘ lleiDa ❘ Un brot de Covid a la 
residència de Solsona afecta 29 
usuaris i cinc empleats, segons 
va informar la Fundació Privada 
Hospital Pere Màrtir Colomés, 
que gestiona el centre. Només 
quatre dels padrins positius pre-
senten símptomes. Els treballa-
dors infectats estan confinats i 
tots tret d’un són asimptomàtics. 
Dimecres es va aplicar el pla de 
sectorització i s’han suspès les 
visites. Segons la fundació, es-
tan prenent totes les mesures 
de forma coordinada amb les 
conselleries de Salut i Afers So-
cials, i amb la col·laboració del 
Centre Sanitari del Solsonès, 
l’ajuntament i el consell. La re-
sidència té 101 places, encara 
que en l’actualitat compta amb 
90 residents, segons dades de 
la fundació.

D’altra banda, els casos acu-
mulats per Covid a Lleida des 
del mes de març eren a finals 
d’any de 27.043 (23.145 a Lleida 
i 3.890 a l’Alt Pirineu i Aran) 
davant els 26.837 del dia 30 de 
2020. El risc de rebrot va tornar 
a ascendir. Davant els 362 del 
dia anterior, el 31 de desembre 
va ser de 376, segons les dades 
de Salut. També va pujar la ve-
locitat de contagi d’1,14 a 1,16 
(Rt). 

Tanmateix, a l’Alt Pirineu i 
Aran aquests dos indicadors 
van disminuir. El risc de rebrot 
va baixar a 650 davant els 713 
punts registrats dimecres i tam-
bé ho va fer la velocitat de con-
tagi, que es va situar en 0,83 
(davant els 0,87 del 30), i conso-
lida, d’aquesta forma, el descens 
a menys d’un de la mitjana de 
contagis per cada positiu.

El nombre d’ingressats per 
coronavirus als hospitals de 
Lleida, és a dir, a l’Arnau de 
Vilanova i el Santa Maria, és 
de 140, cinc més que dijous. Un 

Brot al geriàtric de Solsona amb      
29 usuaris i cinc empleats positius
Baixa el risc de rebrot i contagi al Pirineu i hi ha cinc ingressats més en hospitals
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total de 62 són a l’Arnau. Pel 
que fa a l’Hospital Comarcal del 
Pallars, a Tremp, no registrava, 
ahir, hospitalitzats per la pan-
dèmia. El total de defuncions a 
Lleida puja 589 víctimes per la 
Covid des del març.

La vacunació segueix endavant
D’altra banda, el passat dia 31 

va continuar l’administració de 
vacunes de Pfizer-BioNTech en 
residències de Guissona, Alcar-
ràs i una de Lleida al pla, així 
com en dos de la Seu d’Urgell al 
Pirineu. La vacunació seguirà la 
setmana que ve.

Cap resident 
positiu a Balàfia i, 
però sí un altre 
treballador
n El departament de Sa-
lut assegura que cap de 
les 66 persones residents 
al geriàtric Balàfia I de 
Lleida ha donat positiu 
en Covid-19 en les PCR 
que es van practicar el 
passat dia 29 de desem-
bre arran del positiu d’una 
treballadora, no del d’una 
de les infermeres exter-
nes que va participar en 
l’inici de la la vacunació 
en aquest centre el dia 27. 
Tanmateix, en el mateix 
cribratge sí que ha resultat 
positiu un empleat de la 
residència, de manera que 
ja són dos d’un total de 78. 
Les proves es van efectuar 
a 77 empleats perquè la 
primera treballadora que 
va resultar contagiada ja 
estava de baixa.

A l’expectativa de 
l’impacte en la 
sanitat de Cap 
d’Any i nadal
n El sistema sanitari està 
pendent de l’impacte que 
puguin tenir les festes de 
Nadal, Cap d’Any i del 
dia de Reis en el nombre 
de contagis i ingressos als 
hospitals. Les previsions 
dels epidemiòlegs indi-
quen que en els propers 
dies els indicadors aniran 
a l’alça i que aquesta situa-
ció pot tensar encara més 
el sistema. 

De fet, tant aquests ex-
perts com el Col·legi de 
Metges de Barcelona van 
criticar que la Generalitat 
no endurís les restriccions 
de cara a Cap d’Any per 
reduir més la mobilitat, 
com sí que van fer altres 
països europeus, per evi-
tar al màxim els contagis 
de SARS-CoV-2.
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El 2021 que hem començat obre l’esperança que 
l’evolució de la pandèmia per fi remeti, més gràcies 
a la vacuna que als indicadors de contagis i rebrots, 
que, de moment, disten molt de ser positius. Després 
de 10 mesos de sofriment col·lectiu, sobretot sanitari 
i especialment per a les persones que han perdut 
éssers estimats o que han patit el coronavirus, ar-
riba el moment d’intentar remuntar, tasca que no 
serà fàcil però de l’èxit de la qual dependrà el nostre 
benestar personal i comunitari. Aquesta no és una 
crisi que incumbeixi només a un país o nació, la 
Covid-19 ha arruïnat mig món i les seqüeles emoci-
onals i econòmiques repercutiran en tot el planeta. 
A nivell individual només es pot demanar un últim 
esforç a tots els lleidatans, que amb resignació i dis-
ciplina han suportat els envits de tota índole que 
l’any passat ens va portar. És cert que no tothom 
ha assumit com a pròpia la responsabilitat d’evitar 
els contagis tant sí com no, i que probablement en 

els propers dies encara patim un repunt de casos 
precisament per aquesta falta del deure compartit. 
Però seria injust que, per uns quants, deixéssim de 
lloar el gran compromís per frenar la pandèmia del 
conjunt de Ponent, el Pirineu i Aran. 

Amb l’arribada de les vacunes en aquest primer se-
mestre del nou any arribarà una immunitat suficient 
per dissenyar un full de ruta que faci possible recu-
perar més ràpid que el 2008 el creixement econòmic. 
Lleida, per a aquesta tasca, parteix amb un avan-
tatge en relació amb altres territoris, la seua base 
econòmica agroalimentària és de les menys perju-
dicades per la crisi i les seues principals empreses 
aporten un valor afegit als productes de proximitat, 
l’estima dels quals és sens dubte una de les poques 
bones notícies que ens ha portat l’any més negre de 
les nostres vides. Serveis i turisme, molt malparats 
per les obligades restriccions, hauran de comptar 

amb tots els ajuts possibles per seguir el camí del 
creixement que amb tant esforç les comarques de 
Lleida, sobretot les de muntanya, havien aconseguit 
consolidar. I per finalitzar, les diferents administra-
cions no han d’oblidar tots els sectors vulnerables 
que amb la Covid han vist minvar el benestar social.

Esperança global
Aquest any també pot portar-nos a nivell mundi-
al una mica més d’assossec pel final del desastrós 
mandat de Donald Trump als EUA, el divorci pactat 
del Brexit britànic i la sensibilització que el corona-
virus ha aportat a la importància de fer més sosteni-
ble el planeta. Sense oblidar que Catalunya tornarà 
a les urnes ben aviat, la qual cosa sempre és una 
bona notícia per a una nació que fa de la democràcia 
la seua principal bandera.

Editorial

2021, l’any de la necessària remuntada

el més llegit a segre.com

El primer lleidatà de 
l’any és una nena de 
Guissona, Arlet
z El naixement de la pri-
mera lleidatana de l’any, 
a la 1.04, va ser la notícia 
més llegida ahir a la nos-
tra pàgina web. Es diu Ar-
let i és de Guissona.

Bellpuig alerta de  
la pujada dels  
contagis
z L’augment de contagis a 
Bellpuig, amb un dels ín-
dexs d’expansió més alts 
de Catalunya, una de les 
notícies més llegides al 
web.

Mor M. Bertran, 
expresidenta 
d’Aspid, als 43 anys
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vox PoPuli

Esther @Estherandresss
«Per què posen gent amb tan poca gràcia a 
fer el programa de la Grossa?»

Xahrazad @Xahrazad1
«Ànims, que aquest nefast any s’acaba i el 
proper no pot ser pitjor!»

Corona-Dades @CoronaDades
«Tenim un problema greu. Estem per sobre 
dels 3.000 nous positius diaris i pujant. El 
sistema sanitari comença a avisar. Cap d’Any 
és un problema afegit. O fem alguna cosa o 
això se’ns escaparà de les mans.»

Bugambilia @MariaSanchezGir
«Sorteig de la Grossa. Intolerable la manca 
de rigor en la utilització de la llengua:  “Vaya 
teatrillo, t’has enterat, a tope, maravilla, me las 
piro, ole, ole, ole, estupendo, puedo saludar, 
tarugo, etc.” són moltes de les barbaritats 
dites pels presentadors.»

Maria @mrapasins
«Iceta serà ministre abans que Duran i Lleida.»

«Si guanyem 
proposaré a 

Junts, PDeCAT, 
CUP i comuns 
formar govern 

com a via cap a 
la República»

Pere Aragonès

Candidat d’ERC a les 
eleccions del 14-F

Bon any
Amb el temps conei-
xerem totes aquelles 
decisions de l’any passat 
que no van tenir sentit, 
els errors, les desídies, 
les indecisions, negli-
gències, les improvisa-
cions i les desigualtats. 
Hi ha molt a dir en cada 
una. És per això un bon 
moment per recordar 
Churchill amb el seu 
“Now this is not the end, 
it is not even the begin-
ning of the end. but it is, 
perhaps, the end of the 
beginning”, que fins i tot 
el president del Govern 
ha fet seua. Tanco els ulls 
i hi ha tres moments que 
no aconsegueixo oblidar 
del 2020. el primer és la foto que em va 
enviar un amic que estava de guàrdia 
en què es veia els companys abillats 
amb bosses d’escombraries intentant 
protegir-se del maleït virus. Van estar 
treballant en primera línia sense que 
se’ls facilités cap protecció i molts van 
emmalaltir.

l’altre és el dels 61 ancians morts de 
la residència de Tremp. No és admis-
sible el que ha succeït en algunes i és 
l’últim exemple del que succeeix quan 
es tenen mals governants. Quan tots 
sabien que el virus ofegava els pobres 
ancians, els responsables polítics no 
van intervenir fins que va ser massa 
tard.

el tercer és una altra 
conversa amb la conse-
llera exigint-li una mà-
xima delicadesa amb els 
morts que s’acumulaven 
per ser incinerats. li vaig 
implorar que tingués el 
màxim rigor i que no hi 
hagués errors. Aquella 
setmana ja hi havia més 
morts que capacitat del 
crematori i els familiars 
no podien accedir a la 
zona. Un error que hau-
ria estat esmenable.

em venen a la memò-
ria molts més, els aplau-
diments, els negacionis-
tes, les palpitacions el 
dia que vam poder treu-
re una estona els nens al 

carrer, la primera vegada que vam tor-
nar a fer coses que sempre havien estat 
fonamentals en una societat avançada, 
aquell cafè, entrar en un parc, tornar 
a veure el mar... Vam aprendre a es-
tar amb els nostres familiars passejant 
pel carrer, mantenint la distància, amb 
una mascareta sempre tapant part de 
la cara.

Tots tenim moltes ganes que arribi el 
final de tot plegat. De tornar a la nor-
malitat i oblidar una pandèmia que és 
possible que sigui el pitjor que visqui 
la nostra generació. les vacunes són 
la nostra millor esperança. l’esforç de 
les persones i la ciència faran la resta. 
els desitjo a tots un gran any.

JorgE SolEr
vEnt dE ponEnt

Tots tenim  
ganes que arribi  
el final. De tornar 
a la normalitat 
i oblidar la 
pandèmia

17033

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	S202101021

