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CORONAVIRUS

l

~ SANITAT

E~ risc de rebrot puja 178 punts al

Pirineu

i Cr ix:la velocitat de transmissió

Salut notifica 92 nous casos de coronavirus, 72 dels quals a les comarques del pla li Els índexs
epidemiologies a Bellpuig, a la baixa des de fa quatre dies i Aran confirma 19 contagis nous
DADES DE LA COVID-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
CASOSCONFIRMATS AMB PCR/TA

964

926

II

Des de l'inici de la pandèmia

INGRESSOS HOSPITALARIS

108

881

104

Il

LLEIDA

DEFUNCIONS

27.352

CASOS

26

101

**

MORTS

(**) 603 segons l'estadística d'AquAS

20

CATALUNYA

406.443
17.223

CASOS

10

MORTS
ESPANYA

11/12-17/12

18112-24112

25/1 2-31112

11/12-17/12

18/12-24/12

25/12-31/12

11/12-17/12

18/12-24/12

25/12-31/12

58.844
51.078

CASOS
DATA

..

RISC DE REBROT

RT*

..

I INCIDtNCIA ACUMULADA I
EN 14 DIES

•·

VACUNATS

..

% PCR/TA POSITIVES
LLEIDA

PIRINEU

25/12-31/12

436

814

1,21 0,99

361,24

817,99

937

328

8,59

13,88

18/12-24/12

352

986

1,09 1,14

327,21

879,02
630,57

o
o

8,39

272,5

o
o

4,86

1,43 2,09

4,2

5,83

11/12-17/12
372 1.279
(*)Taxa de reproducció efectiva del virus

X.R, I M.M.C./ REDACCIÓ

I LLEIDA I El risc de rebrot es va

disparar ahir a la regió sanitària del Pirineu fins als 814
punts, 178 més que diumenge,
segons les dades de la conselleria de Salut. Al pla, aquest
indicador també ha crescut 26
punts, fins als 436. Així mateix,
la velocitat de transmissió (Rt,
que indica quantes persones
infecta cada positiu) ha augmentat i a la regió sanitària de
Lleida era ahir d'1,21 (diumenge era d'1,18) i a la del Pirineu
aquest indicador era de 0,99
(0,81 el dia anterior). Salut va
notificar 92 nous casos, 72 dels
quals al pla i 20 al Pirineu. Ai-

Font: Departament de Salut

xí, des de l'inici de la pandèmia,
la demarcació acumula 27.352
contagis. Salut va confirmar
cinc defuncions més a les comarques del pla. A la regió sanitària de Lleida hi havia ahir
150 hospitalitzats (5 més), dels
quals 16 són a l'UCI.
Per la seua part, el Conselh
Generau d'Aran va notificar 19
nous positius, una de les xifres
més altes en tota la pandèmia.
Fonts pròximes van assenyalar que hi ha casos en l'àmbit
familiar, contagis que corresponen a contactes de positius i
també hi hauria casos de treballadors d'un hotel de la zona de
Baqueira. A l'Espitau hi ha 3 in-

gressats. En un altre ordre, els
indicadors a Bellpuig van a la
baixa des de fa 4 dies, malgrat
que encara són molt alts. El risc
de rebrot és de 1.963 (dijous era
de 2 .904,47) i l'Rt és de 2,01 (el
dia 31 era de 4,02). L'alcalde,
Jordi Estiarte , es va mostrar
"satisfet perquè sembla que la
gent està fent les coses bé" i va
INGRESSOS HOSPITALARIS

Cinc hospitalitzats
més eleven la xifra
d'ingressats al pla a 150,
16 dels quals a I'UCI

MORTS

MON
CASOS
MORTS

5.327.849
1.846.764

fer una crida a la prudència. Els
casos actius van passar de 44 a
50 del31 de desembre a 1'1 de
gener i des d'aleshores s'han
detectat 2 positius. Val a recordar que l'ajuntament ha tancat
equipaments municipals fins
al dia 15 de gener per reduir la
interacció social. D 'altra banda, Linyola té previst reobrir
la guarderia divendres. Aquest
equipament es va tancar després de declarar-se un brot en
aquest municipi. Les instaHacions esportives a l'aire lliure i
parcs infantils es mantindran
tancats almenys fins al dia 10.
El consistori obrirà amb atenció
...
telefònica.

La residència de Solsona
registra 13 nous casos
i ja són_el56% d'usuaris
I LLEIDA I La residència de Solso-

explicar que a les zones grona ha sumat 13 casos de Co- gues del centre (on s'ubiquen
vid més, per la qual cosa els els usuaris que no han donat
positius ja són 63. D'aquests, positiu però que són suscep49 corresponen a usuaris (10 tibles de ser contactes) es fan
més que diumenge) i 14 a tre- cribratges diaris. Així mateix,
balladors (3 més). Això s upo- ahir a la tarda els Bombers van
sa que s'han contagiat el 56% acudir al lloc per determinar
dels residents. Fonts de Salut com es procedirà a la desinvan explicar que s'ha posat en fecció. Val a recordar que hi ha
,m arxa l'equip d'intervenció rà~ hagut 3 morts pel brot.
D'altra banda, Salut va assepida, que s'encarrega de fer un
seguiment de la situació i pren- nyalar que la residència Fiella
dre decisions. L'integren Salut, de Tremp continua intervingula conselleria de Treball, Afers da i no hi ha una data prevista
Socials i Famílies i la residèn- per acabar amb l'actuació. Per
cia. La Fundació Hospital Pere això, el centre, on hi va haver
Màrtir Colomés, l'ajuntament 61 morts pel brot, segueix en
i el consell del Solsonès van mans de GSS.

Imatge de la residència per a la tercera edat de Solsona.

En un altre ordre de coses,
la residència Mare Janer de
Cervera ja està classificada
com a taronja i s'espera que en
els propers dies passi a verda
després d'haver superat el brot
que ha afectat mig centenar de
persones.
L'últim balanç eleva a 4 els

morts (3 per la Covid i 1 per patologies prèvies) i actualment
hi ha 24 positius: 10 residents,
11 treballadors i 3 religioses.
Hi ha 2 ingressats i 3 residents
han tornat al geriàtric. Un total
de 18 avis han superat la Covid
i uns altres 18 usuaris no van
arribar a encomanar-se.

Final a la mobilitat
entre l'Alt Urgell i
Andorra amb les
noves mesures
• El conseller d'Interior,
Miquel Sàmper, va explicar ahir que amb el confinament municipal que entrarà en vigor dijous (vegeu la pàgina 3) es posarà
fi a la mobilitat entre l'Alt
Urgell i Andorra. També
decaurà el confinament
comarcal de la Cerdanya i del Ripollès. D'altra
banda, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
(FGC) va assenyalar que
les estacions de Boí Taül!,
Port Ainé i Espot es mantindran obertes. L'objectiu
és "crear un mínim d'activitat econòmica" per ajudar els sectors afectats a
passar el "tràngol" que
suposen les restriccions,
segons el director de Turisme i Muntanya de FGC,
Toni Sanmartí. Va assenyalar que prestaran el
"mínim servei", cosa que
implica obrir menys pistes
i remuntadors.

El Segrià tem
perdre 1,3 milions
d'eurosde
subvencions
• El consell del Segrià ha
fet efectius els pagaments
dels ajuts de la Generalitat a negocis i empreses de
Lleida i sis municipis del
Segrià afectats pel confinament dur del juliol
passat. La Granja, Soses,
Aitona, Seròs i Torres de
Segre esgotaran els ajuts
sol·licitats, mentre que
Alcarràs ha accedit a més
d'un 91% de les subvencions disposades i Lleida
ciutat, només a un 62% .
Això implica que podia
haver rebut 3,452 milions
i només se n'han demanat
2,168. Fonts pròximes van
mostrar la por del consell
a perdre els 1,3 milions
que no s'han adjudicat.
Malgrat tot, l'ajuntament
de Lleida va remarcar que
queda un mes per presentar al·legacions abans de
donar per perduts aquests
diners, que suposen més
d'una quarta part del total concedit (4 milions
d'euros).
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Salut vacuna des d'avui sanitaris
de 'Arnau, Santa Maria i dels CAP
t

'

El 9,7% ~'usuaris i treballadors de residències de Lleida ja han rebut la dosi li
Argimon preveu que el lO% de catalans estiguin immunitzats en tres mesos

LES CLAUS

Dosis administrades
I Un total de 1.311 usuaris i treballadors de residències de les
regions sanitàries de Lleida i de
l'Alt Pirineu i Aran, així com les
infermeres que vacunen, han
rebut la primera dosi de Pfizer
en una setmana. Són el 9,7%
del col·lectiu de les residències.

Arribada de vacunes
M. MARQU¡S I S. E

I Les vacunes arribaran a Lleida
i al Pirineu cada dilluns i dijous.
Ahir van arribar 1.050 dosis al
pla i 600 a les comarques de
muntanya.

I LLEIDA I El departament de Salut

continua avui amb la campanya
de vacunació contra la Covid-19
a les residències de Lleida i, a
més, començarà a vacunar de
manera paral-lela al personal
sanitari dels hospitals Arnau
de Vilanova, del Santa Maria
i alguns CAP i centres sociosanitaris. Fins al dia d'ahir, un
total de 1.311 persones havien
rebut la vacuna, 983 de la regió
sanitària de Lleida (596 usuaris
de residències i 387 treballadors
i infermeres que vacunen) i 328
de la de l'Alt Pirineu i Aran (211
residents i 117 empleats i infermeres). Representen el 9,7%
dels 13.500 residents (4.940)
i empleats (8 .560) de les 128
residències.
Fonts de Salut van explicar
que ahir van arribar 1.050 dosis
de la vacuna de Pfizer a Lleida.
La meitat serà per a residències
i l'altra per a sanitaris, que es
vacunaran de forma esglaonada. Aquesta setmana es posaran
dosis en residències d'Arbeca,
Puigverd, Juneda, Almacelles,
Vilanova de la Barca i Lleida
ciutat. Respecte al Pirineu, ahir
van arribar 600 vacunes i en els
pròxims dies s'administraran
en residències d'Oliana, Pobla
de Segur, Vielha, Tremp i Bellver, així com els so cio sanitaris
de Tremp i la Seu i els professionals del CAP de la Pobla de
Segur. Salut va explicar que les
vacunes arribaran els dilluns i
els dijous, per la qual cosa el dia
7 s'esperen més dosis.
~- Sobre la situació de la campanya a Catalunya, han rebut la
primera dosi un total de 8.293
persones i aquesta setmana, a
més de les residències, també
es vacunarà personal sanitari
amb les 33.000 dosis que es disposen, que es transportaran en
250 neveres. De fet, ahir ja la
van rebre alguns del Vall d'Hebron i del Joan XXIII de Tarragona. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon,
va recordar que es vacunarà
cada dia i que als hospitals es
prioritzarà el personal que treballa "en primera línia" amb
malalts de Covid. Sobre el tetard en la vacunació, va confiar
que 748.000 persones estiguin
immunitzades en dotze setmanes, el10 per cent dels catalans,
i preveu que el 70 per cent de
la població estigui vacunada a
•-finals d'any, tenint en compte""
que amb el pas de les setmanes
es disposaran de més vacunes
d'altres farmacèutiques. "Això
és una cursa de fons, una marató", va explicar Argimon, que
va afegir que la campanya "ha
de durar 365 dies i de moment
en portem només 4".

Residències
I Aquesta setmana s'administraran més vacunes en residències d'Arbeca, Juneda, Puigverd,
Almacelles, Vilanova de la Barca, Lleida, Oliana, Pobla de Segur, Vielha, Tremp i Bellver.

Personal sanitari
I Salut avança la vacunació al
personal sanitari i aquesta setmana rebran la primera dosi
empleats dels hospitals Arnau
de Vilanova i Santa Maria, del
CAP de la Pobla de Segur i dels
sociosanitaris de Tremp i la Seu.
Es vacunaran esglaonadament
per si la vacuna causa alguna
baixa.

Infermeres

Recta final per dispos~r "parts" de l'edifici Covid vora l'Arnau
• L'empresa encarregada
de construir el nou edifici
Covid al costat de l'hospital
Arnau de Vilanova està ultimant els treballs perquè al
llarg d'aquest mes de gener

pugui entregar al CatSalut
els espais de l'edifici que ja
estiguin finalitzats.
Això comportarà que Salut
el pugui començar a equipar
i que l'hotel Nastasi i el pave-

lió Onze de Setembre puguin
recuperar els usos habituals.
A més a més, els operaris ja
treballen per instaHar la
passareHa que unirà l'edifici amb l'hospital.

16.000 infermeres van respondre a la crida per vacunar a Catalunya i 4.000 ja han cursat la
formació.

Andorra
I Andorra rebrà aquesta setmana un total de 2.000 dosis i
vacunarà en centres sociosanitaris i sanitaris que no tinguin
anticossos.

ALTRES DETALLS

Una altra PCR confirma que cap
resident de Balàfia no té el virus
• Tots els residents del geriàtric Balàfia I han donat negatiu en Covid-19 en una
segona PCR efectuada el31
de desembre arran que una
treballadora del centre comuniqués que estava contagiada
després que s'iniciés la vacunació el 27 (aquell dia ja no
va treballar).
Es dona la circumstància
que una de les infermeres externes que van administrar
vacunes durant aquella jornada va resultar ser després
positiva. Salut va informar
ahir que cap dels seixanta-sis
usuaris de la residència no tenen el virus ni tampoc els setanta-sis ocupats actualment
en actiu al centre.
En canvi, al primer cribratge efectuat al geriàtric el dia
29 de desembre sí que es va
detectar un altre treballador
positiu en coronavirus, de
manera que hi ha dos d'un total de 78. Salut va programar

una segona sessió de PCR dos
dies després, el31, per reforçar els resultats de la primera.
Malgrat no estar contagi~
ats, els residents continuaran
aïllats fins demà dimecres a
les seues habitacions per indicació del departament de
Vigilància Epidemiològica,
quan hauran passat deu dies des del diumenge 27 com
marca el protocol sanitari. En
AÏLLATS

Encara que seguiran
aïllats fins demà,
i tampoc no hi ha més
empleats positius
la primera jornada de vacunació van rebre la primera
dosi de la vacuna de Pfizer
seixanta-un dels seixanta-sis
usuaris de Balàfia I i disset
dels setanta-vuit treballadors.

Les infenneres de Lleida atribueixen
la falta d'efectius a les retallades
• El Collegi d'Infermeres de
Lleida reclama "que no s'utilitzi la baixa ràtio d'infermeres, una manca estructural
del sistema de salut fruit de
les successives retallades, per
argumentar el retard en la
vacunació contra la Covid".
"Les infermeres de Lleida
ens estem desdoblant per
aconseguir aquesta anhelada immunitat en un temps
rècord i, alhora, sostenir
l'Atenció Primària, els serveis d'Urgències, l'atenció
hospitalària i domiciliària,
les cures geriàtriqu'es, la salut mental, la pediàtrica, la
del treball i la investigació",
assenyalen.
Per aquesta raó demanen
que se les "aparti de qualsevol polèmica que no tingui
per efecte posar fi a la pandèmia i salvar el major nombre
de vides, i que s'adeqüin els
protocols i recursos a les necessitats de la campanya de

vacunació". Remarquen la
seua disponibilitat absoluta
i subratllen que van posar a
disposició les seues "hores de
descans i lleure per accelerar
la vacunació, sobretot entre
els col·lectius de risc, i alhora
evitar que la campanya tensi
encara més el sistema de salut, garantint que les altres
infermeres puguin continuar
atenent la població".
MÉS RECURSOS

Demanen adequar els
recursos i protocols
a les necessitats
de la vacunació
Per la seua banda, el secretari de Salut Pública, Josep
Maria Argimon, va dir ahir
que mai han posat en dubte el
compromís de la infermeria
amb aquesta campanya.

-
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Iniciatives. Creen un club de lectura per
WhatsApp per revisar i comentar la Bíblia.

GUIA

Polèmica. Detinguda l'exdona de Mai nat per
intentar entrar a la casa del productor.
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Els Reis Mags més estàtics
...

La pandèmia obliga a modificar les tradicionals cavalcades de Ses Majestats per espectacles fixos
o recorreguts sense públic li El Gremi de Forners espera vendre prop de 230.000 tortells
REDACCIÓ

Pot ser que en algun moment durant aquestes festes nadalenques els més petits s'hagin
plantejat si els Reis Mags vindrien aquesta nit a deixar-los els
seus regals a causa de les restriccions sanitàries en relació amb
la pandèmia del coron avirus.
Poden estar tranquils. La gran
majoria de municipis a Ponent
han transformat aquest any les
tradicionals cavalcades de Ses
Majestats en espectacles estàtics, recepcions a l'aire lliure o
en espais tancats o recorreguts
sense públic, perquè cap nen o
l}ena es quedi sense veure'ls.
Es el cas, per exemple, de Lleida que, des de dissabte passat
i fins avui, està escenificant al
pavelló Barris Nord La Factoria
dels Reixos. A més, a partir de
les 17.15 hores d'avui, LleidaTV
retransmetrà en directe l'arribada dels Reis i el seu recorregut
(sorpresa, com ja va ser el del
Camarlenc) per la ciutat. .
Un altre dels formats escollits és el de les recepcions estàtiques, tant en llocs tancats com Tortell• Malgrat la crisi sanitària, des del Gremi de Forners de Lleida calculen que les vendes del
en espai;" a l'aire lliure malgrat tradicional tortell de Reis seran bones. En aquest sentit, la seua presidenta, Pilar Marqués, va afirel fred. Es el cas, entre d'altres, mar que esperen vendre al voltant de 230.000 d'aquests dolços, xifra similar a la de l'any passat.
de Tàrrega, on l'Espai Fassina Així mateix, Marqués va apuntar que aquest any els clients sol·liciten tortells més petits a causa que
acollirà l'arribada dels Reis a les reunions familiars són més reduïdes .El preu mitjà d'un tortell per a 6 persones ronda els 30 €.
les 17 hores; les Borges (plaça
Europa, 18 hores i sense reserva); Tremp (al pavelló del Casal
a Jes 16.30 hores amb inscripció prèvia); la Seu (tres sessions
diferents a la plaça Joan Sansa
des de les 17 hores); Sort (plaça
Major, 17.30 hores); el Pont de
Suert (al carrer Sa1encar amb
dos sessions a les 18.00 hores
i a les 19) o Solsona i el seu espectacle Reis. El Musical a la
Sala Polivalent. Quant a Mollerussa, val a dir que habilitarà
l'esplanada del carrer Palau i la
posterior als seus pavellons i el
carrer Josep Tarradellas, perquè
els nens tinguin la possibilitat de
visitar simultàniament, havent
omplert ab_ans un formulari, Ses
Majestats (18 hores).
D'altra banda, a Balaguer (18
hores), recorreran els carrers
perquè els més petits puguin
veure'ls des dels balcons, de la
mateixa manera que a Cervera
(17.30 hores) o Alcarràs (19.00
hores). Així mateix, a Aitona;els Reis d'Orient repartiran casa
per casa els seus regals a partir
de les sis de la tarda i els dipositaran als balcons. Pel que fa a Solidaritat • L'ajuntament de Lleida, en nom dels Reis Mags, va fer entrega ahir d'un lot de regals
Vielha, les xarxes del consistori per als nens i nenes que estan ingres~Sats al servei de Pediatria de l'hospital Arnau de Vilanova. A
retransmetran l'arribada de Ses causa de la pandèmia de la Covid-19, els petits no van poder gaudir en aquesta ocasió de la visita de
Majestats, i no s'hi celebrarà cap Ses Majestats. En aquest sentit, els regals tenien finalitats educatives, es van distribuir per franges
acte més.
d'edat i incloïen jo~s de COifstrucció, pintura o memòria, entre d'altres.
1 LLEIDA I
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1
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ALGUNES PROPOSTES

lleida
I 17.15: Reco rregut sorpresa
dels Reis Mags per la ciutat retransmès per Lleida TV.

Balaguer .
1 18.15: Ses Majestats recorreran els carrers perq uè els nens
els vegin des dels balcons.

Tàrrega
I 17.00: Cavalcada estàti ca a
l'Espai Fassina (reserva).

Les Borges Blanques
1 18.00: Recepció reial a la plaça
Europa.

Mollerussa
1 18.00: Espectacle a les esplanades del carrer Palau i el carrer
Josep Tarradel las (reserva).

Tremp
1 16.30: Benvinguda al pavelló
del Casal (reserva).

La Seu d'Urgell
1 17.00: Recepció de cartes a la
plaça Joan Sansa (reserva).

Sort
1 17.30: La plaça Major acull l'arribada dels Reis (reserva).

Vielha
1 18.30: Retransmissió en línia
de l'arribada de Ses Majestats.

Cervera
1 18.30: Els Mags recorreran diferents barris de la ciutat.

El Pont de Suert
118.00: Recepció per ordre alfabètic al carrer Salencar.

Aitona
1 18.00: Els Mags repartiran regals deixant-los als balcons de
les cases.

"Reines magues" aOssó,
Vallbona i Belianes
• Per primer vegada la comitiva reial de Vallbona de les Monges comptarà amb una reina
maga, igua l que Belianes, on
ja l'any passat va encapçalar la
seua amb tres dones, i Ossó de
Sió. Així mateix, altres municipis
com Bellpuig o Verdú es plantegen també aquesta opció de
cara a l'any que ve.
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Cercle

I 31 I

Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s' han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).
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Partiéipa-hi i guanya:
Pobles~ Lleida'

Aniversari

Descobreix-nos els pobles
de Lleida envrant f.otos a
cerc/e@segre.com, a el del
Rru, 6 de Lleida o pujant-les
al web o a lnst4gram amb el
hashtag #cerclelectura fins a
1'11 de gener. Podràs guanyar
una de les tres estades a
l'Hotel Terradets, més un
passerg en caiac amb
Zenith Aventura.

El guanyador es publicara
el dimecres 12 de gener

Amb la cof.laboració
d"Hotel Terradets i
Zenlth Aventura

Per a molts és el "Paco de la Eva" i per a nosaltres, a més, un gran amic.
Felicitats ·en el teu aniversari i que puguem gaudir de la teua música.

La Donzell d'Urgell. Poble agregat al municipi d'Agramunt
(Urgell), on la suïssa Natalia Reverdin passa temporades.

Agramunt. La neu ha vestit de blanc aquesta entitat de població pertanyent al municipi de Conca de
Dalt (Pallars Jussà), que la Rosa Servent comparteix amb Cercle.

Montsonís. Una imatge del majestuós castell d'aquesta entit at del municipi
de Foradada (Noguera) que ens envia el Ben ito Cristóbal.

Les fotos del lector

Un tió espontani. "L'arbre caigut als Camps Elisis encara segueix al mateix lloc. Això sí,
algú ha aprofitat per convertir-lo en un tió", diu la Fanny Esteve.

Una tradició.• "El Grup Excursionista d'Oliana (GEO), continuant amb l.a seua tradició, ha
muntat un pessebre a Sant Anbreu, al castel l de la localitat", explica el Marcel Ribera.
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