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El Bar~a perd la Supercopa
davant de I'Athletic (2-3) i Messi pateix
la primera expulsió com a blaugrana

tsasque El For~a Lleida derrota 91-78 el
Palma amb una exhibició del debutant
vene~ola Michael Carrera

Llt!ida registra u~ 2SOA» més
de contagis cada dia després
de les testes nadalenques
Salut notifica 13
morts de l'última setmana,
de manera que el total
arriba a 620 a la província
1

80 lleidatans
ho seran d'aquí a 10 dies i
avui seguira la campanya al
geriatric Balafia I
t

...
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La capital supera
la barrera deis
140.000 ve·ins
després de deu
anys estancada
La immigració, principal
causa del creixement
La ciutat de Lleida ha superat
oficialment perfila barrera dels
140.000 habitants, concretament amb 140.403, segons les
dades oficials de l'INE publicarles el dia 30 de desembre, i
la província arriba als 438.517.
La capital portava més d'una
decada allímit dels 140.000
vefns, després que el boom immigratori de principis de segle
provoqués que fes un gran salt
des dels 112.194 comptabilitzats el2000 fins als 138.279 de
l'any 2008.
LLEIDA 1COMARQUES 110

Una resident de la Pobla,
primera catalana a rebre la
segona dosi de la vacuna

Setanta agricultors
de Bovera redamen
junts ajudes pels
danys de la nevada
Els agricultors, reunits a la pla~a
Major de Bovera, V<Jn acordar
reclamar a les administracions
ajuts directes per paHiar els
efectes de Filomena . Calculen
que el temporal va causar danys
en el80per cent de les oliveres
de la zona.
LLEIDA 1COMARQUES 111

El Sobira denuncia el
llmenyspreu" de la
Generalitat i prepara
accions de protesta
El malestar, segons els alcaldes, ve de la suspensió del festival d' Escalarre i s'ha agreujat
per les restriccions a causa de
la Covid així com per l'anunci
del trasllat de la base permanent deis GRAE de Tírvia a la
S~u d'Urgell.
ÉS NOTICIA 13-6
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Salut va comenc;ar ahir a administrar la segona dosi de la vacuna de Pfizer a 59 usuaris i 21 treballadors de la
residencia Nostra Senyora de la Pobla, la primera de Catalunya. D'aquí a deu dies ja estaran immunitzats contra
la Covid i avui segueix l'arribada d'aquesta segona dosi a altres centres, com el de Balafia 1 de Lleida ciutat.
J

LA VACUNA MÉS ESPERADA

CORONAVIRUS

...

na resident de la Pobla, primera a
rebre la segona dosi de la _vacuna
Pionera a Catalunya, i 59 usuaris del geriatric seran immunes d'aquí a deu dies
M.MARQU~S

1LlEIDA 1La pallaresa Leocadia
Peña sera la primera ciutadana
de Catalunya a estar immunitzada contra la Covid-19, després
que ahir rebés la segona dosi de
la vacuna de Pfizer/BioNTech.
La residencia Nostra Senyora de
Ribera de la Pobla de Segur, on
Peña resideix des de fa quatre
anys, va ser ahir el primer i únic
gerHltric de Catalunya on un
equip d'infermeres del departament de Salut va administrar la
segona dosi requerida d'aquesta
vacuna. En total, la van rebre 59
us)laris i 21 empleats del centre, que mai ha tingut un cas de
Covid, i d'aquí a entre set i deu
dies ja estaran immunitzats. A
partir d'avui, Salut continuara
amb l'administració d'aquesta
segona dosi en tates aquelles
residencies que fa 21 dies van
rebre la primera i avui, entre
d'altres, sera el tom de Balafia
I de Lleida.
Peña, de 85 anys, també va
ser la primera persona a rebre
la injecció a la Regió Sanitaria

DA DES

1FRASES

1
VACUNATS

LLEIDATANS

A la residencia Nostra Senyora de
la Pobla van rebre ahir la segona
dosi 59 usuaris que d'aqui a entre
7 i 10 dies tindran immunitat.

És la xifra total de lleidatans que
han rebut la primera dosi de la vacuna, entre usuaris i empleats de
residencies i sanitaris.

«Espero que la
vacuna doni resu ltat
i s'acabi la pandemia,
pero nosaltres ja
estem 'a salvo'»
LEOCADIA PEÑA
USUARIADE LA RESID~NCIA

M~SCENTRES

Residencies de Lleida,
Guissona, Alcarras, la Seu i
Sort també rebran aquesta
setmana la segona dosi
de l'Alt Pirineu i Aran el passat 27 de desembre. "Estic molt
contenta i orgullosa de ser de les La directora del geriatric de la Pobla, Rosa Vilanova, en el moment de la injecció.
primeres", va assenyalar amb
malta iHusió després de la injecció, i va afirmar sentir-se "perfecta" i que ni ella ni ningú de la
residencia han patit cap efecte
secundari arran de la primera
dosi. "Ara espero que la vacuna
doni resultat i que s'acabi aquesta pandernia tan greu, pero nosaltres ja estarem a salvo", va
manifestar. Va augurar que "tot
anira molt bé" i va dir que "no
podem perdre l'esperan~a, perque aixo s'acabara i espero que
sigui aviat".
També va rebre la vacuna
Rosa Vilanova, de 51 anys,
directora del centre i pFimera Una empleada de la residencia de l a Pobla i Leocadia Peña reben la segona do si.
professional del Pirineu a qui es va administrar la dosi fa tres és el que ens interessa com a primera dels catorze centres ta setmana també la rebran en
setmanes. "Estem molt contents població". Vilanova també va residencials de gent gran, dis- altres centres de Lleida ciutat,
de culminar aquesta etapa de dir que després de la primera capacitat i salut mental que al Almacelles, Guissona, Alcarras,
vacunacions", va assenyalar i va dosi ningú va ten ir cap reacció Pirineu rebran la segona dosi la Seu, Sort i Esterri d'Aneu.
Ahir també van aplicar la
afegir que "s'agraeix que para- adversa. "Només una mica de en les properes setmanes, de la
Helament es pugui vacunar els dolor a la zona de la injecció, mateixa manera que ho faran segona dosi de la vacuna en
treballadors de la residencia, com passa amb altres vacunes", les residencies de la resta de re- residencies d'altres comunitats
perque així ja comen~arem a va afirmar.
gions de tot Catalunya. De fet, autonomes, coro Galícia i el País
crear immunitat de grup, que
Aquesta resideñcia és la a més de la de Balafia I, aques- Valencia.

«S'agraeix que
també es vacuni
els treballadors per
come11c;ar a crear
immunitat de grup»
ROSA VILANOVA
DIRECTORA DE LA RESID~NCIA

Els menors de 16
anys amb gran
dependencia no
podran vacunar-se
• El departament de Salut
continuara la campanya
de vacunació contra la
Covid en els propers dies
amb les persones que tenen un grau 3 de dependencia i que viuen als seus
domicilis. Tanmateix, la
vacuna de Pfizer/BioNTech no esta aprovada
per als menors de setze
anys i la de Moderna, de
la qual ja arriben dosis,
tampoc per a rnenors de
divuit anys. "S'estan fent
estudis per veure l'eficacia en aquestes edats",
van explicar fonts de Salut. D'aquesta manera, la
conselleria només podra
administrar la de Pfizer
als grans dependents de
més de setze anys. Tota la
població infantil es troba
en el grup prioritari número onze dels quinze del
ministeri.

El86% d'usuaris
de residencies de
Lleida, vacunats
• Un total de 4.239 usuaris de residencies de la
demarcació (3.738 de la
regió sanitaria de Lleida
i 501 del Pirinea) ja han
rebut la primera dosi de
la vacuna, el 86 per cent
deis 4.940 residents totals.
De fet, el departament de
Salut ja l'ha administrat
a tots els centres de Lleida que no tenen cap brot
actiu de Covid. Entre les
dos regions s'han vacunat
11.916 persones, inclosos
també els sanitaris.
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Creixen un 28% els casos de Covid a Lleida,
a b 38 més al dia, per les festes de Nadal
En l'última setmana han mort tretze persones i Aran tanca la residencia Sant Antoni a les visites
M. MARQUES 1E. FARNELL

Els nous contagis de Covid-19 a les regions sanitaries de
Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran
s'han incrementant un 28% a
conseqüencia de les festes de
Nadal. Una mica més de dos
setmanes després de la nit de
Cap d'Any ja es pot fer una fotografía més exacta de com han
impactat les reunions familiars i
d'amics des del24 de desembre
fins al 7 de gener. Així, segons
les dades del departament de
Salut, la setmana previa a la nit
de Nada!, del18 al24 de desembre, es van registrar 944 contagis, 135 al dia, mentre que entre
el 7 i el13 degeneres van detectar 1.214 nous casos, 173 diaris.
Aixo correspon a un augment de
38 infectat~ més al dia, una pujada del28%, tenint en compte
que el nombre de proves PCR
i de tests d'antígens fets va ser
més elevat abans de Nadal, amb
17.948, davant de les 15.561 de
la setmana posterior.
Malgrat l'augment de casos
de Covid-19, tant els indicadors
epidemiologics - amb un risc de
rebrot al voltant deis 600 punts
i una velocitat de contagi d'1,1
(vegeu la pagina 5)- com el
nombre d'hospitalitzats (213)
es mantenen estables des de
l'última setmana i sembla que ·
l'objectiu del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, de "frenar" l'expansió del
virus amb les actuals mesures
restrictives, prorrogades fins
al dia 24 de gener, fan efecte.

Ahir, al pla, hi havia 194 ingressats per coronavirus, dos menys
que dissabte. D'aquests, setanta
segueixen a !'hospital Arnau de
Vilanova - nou a la Unitat de
Cures Intensius (UCI)-, 42 al
Santa Maria -set a l'UCI- i la
resta en centres privats.
Pel que fa al Pirineu, hi havia
dos ingressats més, amb un total
de dinou, tres deis quals estan a
!'hospital de Tremp i cinc, a l'Espitau Val d'Aran. Precisament,
el Conselh Generau d'Aran va
confirmar dinou positius més al
seu territori, deis quals un correspon a un usuari de la residencia Sant Antoni. La persona
afectada és asimptomatica i la
resta de residents són negatius.
Tot i així, s'ha tancat el centre
a les visites i es faran proves
cada dia.

RESIDENCIES

1LLEIDA 1

Lleida, amb 620 morts

El bisbe Noven va oficiar ah ir una missa a la residencia d'ancians de Solsona.

S'eleven a vint els morts al geriatric de Solsona
• El brot de Covid-19 a la residencia Hospital Pere Martir Colomés de Solsona va registrar ah ir una nova víctima
mortal i s'eleven a vint des de
l'inici del broten aquest centre
a finals del mes de desembre.
Així mateix, els vint usuaris
positius traslladats a altres

centres i els seus domicilis
continuaven ahir estables.
D'altra banda, el bisbe de
Solsona, Xavier Novell, va
celebrar una missa a la residencia, en la qual van poder participar els usuaris que
progressivament es van recuperant del virus i que re-

sideixen al centre. A més a
més, el consistori de Solsona
també ha posat a disposició de
les farm1ies deis residents que
han mort al geriéitric pel virus i els professionals el servei
psicologic d'acompanyament
al dol amb el qual compta el
municipi.

Per una altra banda, Salut
va notificar ahir de cop tretze
víctimes mortals més a causa
del coronavirus a la regió sanitaria de Lleida, registrades
entre el dia 7 i el dia 14 de gener.
Una era un home d'entre 50 i 59
anys; dos, entre 60 i 69 anys; i
la resta en tenia més de setanta.
D'aquesta manera, el pla acumula 489 morts des de l'inici de
la pandemia i juntament amb els
131 del Pirineu, Lleida suma
un total de 620 morts per Covid-19. La majoria del total de
morts eren homes (53 per cent)
i el89 per cent tenia més de setanta anys. ·

Espectadors ahir a punt d'entrar a les sales del JCA.

El cine d'Aipicat continuara obert
malgrat el confinament ~unicipal

,..

Les terrasses deis bars i restaurants s'omplen amb el bon temps
1 LLEIDA 1 Molts lleidatans van

aprofitar el bon temps per anar
a prendre alguna cosa o a dinar
a les terrasses de bars i restaurants, que poden obrir de 07.30

a 09.30 hores i des de les 13.00
a les 15.30 hores. Terrasses de
llocs centrics de Lleida ciutat
com la pla~a Ricard Viñes,
l'avinguda Balmes , la pla~a

Pau Casals o els voltants del
Centre Historie ja estaven plenes abans de les 13.00 perque
els clients no volien quedar-se
sense taula.

El JCA Cinemes de Alpicat mantindra les sales obertes malgrat el confinament municipal, que la Generalitat preveu continuar aplicant almenys
fins diumenge vinent. Així ho
va assegurar ahir la directora,
Montse Cortada, que va remar1ALPICATI

carla complexitat de la situació
i va considerar un greuge que
s'apliquin les mateixes mesures
en zones com el Segria i Barcelona. Malgrat tot, les sales d'Alpicat reduiran !'oferta aquesta
setp1ana i obriran al públic de
dijous a diumenge.
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Un brot afecta 60
usuaris en una
residencia de Tona

S~s detinguts i dos poUcies ferits en
esbr~ncs en operatius anti-Covid

La residencia Prudenci de Tona (Barcelona) té un
brot de Covid-19 que afecta,
en aquests moments seixanta usuaris i que ha provocat cinc defuncions. Segons
fonts de l'ajuntament, el brot
es troba "controlat i en fase
de desescalada". Aixi mateix, hi ha una vintena de
professionals confinats. El
brot es va detectar el dia 2
de gener i ha anat progressivament a l'al~a.
1TONA 1

El Monts.e ny s'omple de visitants que esquiven el confinament municipal
AG~NCIES

Sis persones van ser
detingudes, dos de les quals menors d'edat, idos policies locals
van resultar ferits en dos actuacions policials contra el vandalisme i per fer complir les normes anti-Covid a les localitats
de Matadepera i Palleja, on un
grup de seixanta joves va provocar i va agredir una patrulla
deis Mossos.
A Palleja (Barcelona), una
turba d'uns seixanta joves va
envoltar cap a les 21.00 hores de
dissabte una patrulla dels Massos d'Esquadra que va acudir
requerida per la Policía Local,
ja que s'estaven cremant uns
contenidors d'escombraries i
els gamberros mostraven una
actitud hostil.
A }'arribar allJoc la primera
patrulla deis Mossos , el grup
de joves, que sobrepassava el
maxim permes perles mesures anti-Covid, va comen~ar a
insultar els agents i llan~ar objectes contundents, com pedres,
contra el cotxe policial.
Poc després, cap a les 22.20
hores també de dissabte, la
Policía Local de Matadepera
(Barcelona) requería també la
presencia deis Mossos després
que dos agents fossin agredits a
l'acudir a un habitatge del carrer
Acacies d'aquesta localitat en la
qual s'estava celebrant una festa
iHegal. Els dos presumptes autors materials de l'agressió van
ser detinguts.
En un altre ordre de coses,
malgrat el confinament municipal que esta vigent a Catalunya
des del dia 7 de gener, els visit mts no han deixat d'omplir el
Montseny per veure la neu que
va deixar el temporal Filomena,
segons van denunciar els alcaldes de la zona.
1 BARCELONA 1

Tarragona supera els
ingressos del pie de
la segona onada
1 TARRAGONA 1 Després

de les
fes tes de Nadal i Cap d'Any,
el Camp de Tarragona fa dies que es troba en la tercera
onada de la pandemia i ja ha
superat el maxim de 350 persones ingressades que hi va
haver al pie de la segona onada. El gerent de la regió sanitaria, Ramon Descarrega,
va admetre que la previsió
és que la pressió assistencial
"encara anira a més" durant
algunes setmanes.

lmatge del carrer on es feia una festa il·legal a Matadepera.

Catalunya supera els
18.000 morts per
Covid i creix la pressió
hospitalaria

Frustren una testa
'silenciosa' a
Barcelona

• Catalunya ha superat els
18.000 morts a causa de la Covid des que es va certificar la
primera defunció per aquesta
malaltia el6 de mar~ del 2020
i en suma ja 18.012, deis quals
87 s'han notificat en les últimes vint-i-quatre hores, mentre creix la pressió hospitalaria
amb un augment d'ingressos.
La tercera onada de !'epidemia de Covid esta tornant
a posar en un compromís els
hospitals catalans, que ahir tenien ingressades 2.630 persones amb coronavirus, un total
de 133 més que dissabte, de les

1 BARCELONA 1 La

Guardia Urbana de Barcelona va impedir divendres passat a la nit
la celebració d'una festa silenciosa en un habitatge de
l'Eixample.
Els efectius del cos de policía van intervenir els equips
que s'havien d'utilitzar durant la festa perque fos silenciosa: una taula de so i gairebé una trentena d'auriculars
per evitar el soroll.

Aparcament a la falda del Montseny, pie de cotxes.

quals 548 estan greus a l'UCI,
que són 27 més que la vigilia.
La velocitat de propagació
de la Covid-19 a Catalunya,
l'Rt, segueix a l'al~a i va pu-

jar ahir a 1,39, una centesima
més que fa 24 hores. Per la seua
banda, el risc"tle rebrot també
va augmentar i ho va fer en 17
punts, fins als 794.

DADES DE LA COVID-19

Baixa lleument el
risc de rebrot al
pla i el Pirineu
• Els indicadors epidemiologics de la Covid a les regions sanitaries de Lleida i
del Pirineu continuen sent
molt alts, pero ahir va baixar
lleument el risc de rebrot. A
Ponent ho va fer en 13 punts,
fins als 613, i a les comarques
de muntanya, en 20 punts,
amb un total de 598. Respee-te a la velocitat del virus (Rt),
va disminuir al pla d'un 1,31
a un 1,29 i al Pirineu va pujar
d'un 0,90 a un 0,92. ParaHelament, es van registrar 111
contagis (89 a Ponent i 22 al
Pirineu).

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

1

INGRESSOS HOSPITALARIS

1

129

17

119

114

976

LLEIDA

DEFUNCIONS

1 1

1.214

1.102

Des de l'ini(i de la pandemia

29.634
620**

CASOS
MORTS

("*) 627 segons !'estadística d'AQuAS

12
10

CATALUNYA

455.904
18.012

CASOS
MORTS

ESPANYA
24/12-30/12

31112·06/01

07/01-13/01

14/12-30/12

31/12-06/01

07/01-13/01

24/12·30/12

INCIDENCIA ACUMULADA
EN 14 DI ES

VACUNATS

31/12·06/01

07/01-13/01

2.252.164
53.314

CASOS
DATA

RISC DE REBROT
•

4

••

.. ..
RT*

07/01-13/01

613

598

1,29 0,92

31/12-06/01

469

1.010

1,16 1,43
1,23 0,83

24/12-30/12
449 661
(*)Taxa de reproducció efectiva del virus

,.

..

..

.

% PCR!TA POSITIVES

.

646,55

5.559 1.188

9,07

409,15

704,67

2.465

281

11,10

12,08

366,96

793,29

426

222

7,71

11,38

484,83

MORTS

9,72

Font: Departament de Salut

MÓN
CASOS
MORTS

94.744.048
2.026.396
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HOQUEI

Lleida tanca I'Estatal de Boí
t üll amb 4 medalles més

El Llista accepta
jugar la Europe
Cup aquest any
1LLEIDAI El Llista és un deis

sis
clubs que han donat la conformitat al comite europeu
d'hoquei sobre patins del
World Skate per disputar
aquesta temporada la competició continental, en el
seu cas la WS Europe Cup,
de la qua! és el vigent campió a l'anul·lar-se l'edició del
2020. Al costat del club llistat
han confirmat la inscripció el
CP Calafell, Caldes, Girona
i Igualada, de l'OK Lliga, i el
Sarzana italia. Un deis acords
és que els clubs hauran de fer
PCR 72 hores abans de jugar
cada partít.

Laia Sellés va ser or, Marc Radua i Aina Garreta, plata i Mariona Flores, bronze
REDACCIÓ
1BOITAÜlll La delegació lleidatana

d'esquí de muntanya va tancar
ahir els Campionats d'Espanya
de l'especialitat, que s'han vingut celebrant des de dijous a Boí
Taüll, amb quatre medalles més,
aquesta vegada en la disciplina
de cronoescalada, perla qual
cosa acaba el certamen, el segon
en tres anys que aculll'estació
de l'Alta Ribagor~a. amb un botí
total de nou medalles.
Ahir va tornar a repetir podi el triplet femení, queja va
brillar a la prova individual de
dissabte. Laia Sellés, de Lles
pero competint perla Federació Andalusa, va tornar a coronar-se campiona d'Espanya
cadet, aquesta vegada de cronoescalada, davant de la pallaresa Aina Garreta, que se'n va
de Boí Taüll amb tres medalles
(dos plates i un or). Perla seua
part, Mariona Flores, també del
CEPS de la Pobla, es va penjar el
bronze en infantils, m entre i el
seu company de club Marc Radua, que a la jornada inaugural
va ser bronze als relleus, va pujar ahir al segon calaix del podi
a la categoría júnior, a la qual
Roger Fíguls va quedar sise.
Quant a la resta de lleidatans
al campionat, Arnau Balcells,
de Taüll, va aconseguir la cinquena posició en cadets, amb
Eloi Loren, del Pont de Suert,
quinze, mentre que Gil Ruiz, de

TENIS

Tres vols amb
positius arriben
a Australia
L'Obert d'Australia accentua la incertesa
després del tercer avió amb
jugadors a bord afectat per
coronavirus. Per aquesta raó,
les autoritats de Victoria van
confirmar ahir que els entrenaments peral torneig s'han
retardat.
Després que s'anunciés
l'obligatorietat de passar
quarantena per a tots els
que hi acudeixin, són ja 72
els jugadors que es troben ara
mateix confinats. El torneig
manté que comen¡;ara el dia
~
8 de febrer.
1 MELBOURNE 1

M are Radua, Aina Garreta i Mariona Flores posen amb les medalles aconseguides a la cronoescalada.

Montella, va ser 21e en júniors;
i Lluís Fíguls, de l'AE Pallars,
cinque en veterans.
A la categoría absoluta va tornar a triomfar el gironí Oriol
Cardona, queja va guanyar la
individual de dissabte, mentre
que l'urgellenc Jordi Alís es va
classificar nove. En dones, la
victoria va ser per a la barcelonina Marta Garcia.

Minut de silenci per Mingote
• El cos del muntanyenc barceloní Sergi Mingote, que va
perdre la vida dissabte en un
accidental K2, va ser traslladat ahir des del campament base de la muntanya
fins a la localitat de Skardu
(Pakistan) en un helicopter

de l'exercit pakistanes, i avui
esta previst que sigui portat
fins a lslamabad, on comen~ara el procés de repatriació
a Espanya. Ahir, a !'Estatal
de Boí Taüll, l'organització
va guardar un minut de silenci per Mingote.

NATACIÓ COMPETICIÓ

Ferran Julia guanJ.a l'or al Catall
absolut i José Vendr~ll, en júniors
1TERRASSA 1L'Open Internacional

Ferran Julia, ara al Mediterrani, amb l'or als 1.500.

Catalunya de natació va abaixar ahir el teló amb una última
jornada en que la representació lleidatana va aconseguir dos
medalles més, una a la categoría
absoluta per mediació de Ferran Julia, i una altra en júnors
per José Vendrell. El nadador
de Cervera, ara a les files de la
CE Mediterrani, va ser el més
rapid a la prova de mig fons, els

l.SOO metres, en la qua] no va
donar opció i es va penjar l'or al
davant d'Alberto Martínez, del
CN Marina. En la categoría absoluta també van entrar en llü;a
Paula Juste (CN Lleida), que va
ser cinquena als 800 metres lliures; Emma Carrasco (Inef), que
va acabar vuitena als SO bra~a
i catorzena als 100 papallona i
Patrick Pelegrina (CN Lleida),
que va ser cinque en SO bra~a .

Per la seua part, José Vendrell
es va proclamar ahir campió de
Catalunya júnior als 100 metres papallona, encara que el
nadador del CN Lleida també
va participar en tres disciplines
més, i en totes es va quedar a les
portes del podi, ja que va ser
quart tant als 200 metres lliures
i als 1.500 de la categoría júnior, així ·com en el relleu 4x100
estils absoluts.

ELNOUCANAL
•
DEL FUTBOL CATALA!
Els millors partits, en directe!
La Frontal. cada dilluns a les 20.00h
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