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sanitàries de Lleida i del Pi
rineu tenen brots i són rojos. 
Són dos més que dimarts de la 
setmana.passada. Actualment, 
tenen aquesta categoria les resi
dències de l{ilanova de la .Bat
ca, Bellvís, Mltdà; Vielha, la 
municipal de Junedq, el Centre 
Gerontològic Myces de,Lleida 
ciutat i el centre de Malpartit. 
Aquest últim va set intervingut 
per Salut diumenge i una entitat 
ha de donar suport a la direcció 
(vegeu SEGR~d'ahir). S'ha de 
recordar que la conselleria de 
Salut ja considera que en una 
residència hi ha un brot quan 
es detecta un sol positiu. Així 
mateix, un total de 78 centres 
de les dos regions sanitàries, 
gairebé el80 per cent, no tenen 
actualment casos de coronavi
rus i són verds. 

D'altra banda, el brot al 
geriàtric de Solsona ja es do
na per eradicat després que el 
centre rebés dilluns l'etiqueta 
verd (vegeu SEGRE d'ahir). Els 
primers casos es van detectar 
a finals del mes de desembre 
passat i s'hi han registrat un to
tal de 28 decessos per Covid. 
Des de l'ajuntament, el consell 
del Solsonès i la Fundació Pere 
Màrtir Colomés van explicar 
que s'està treballant en el re
torn dels usuaris que van ser 
traslladats a Igualada, a l'àrea 
sociosanitària del Centre Sa
nitari del Solsonès o que van 
tornar als seus domicilis. La 
fundació va manifestar el seu 
"agraïment sincer per l'ajuda 
que l'ens de salut i les institu
cions locals han ofert en aquest 
moment tan difícil". 

En un altre ordre de coses, 
l'Associació Catalana de Re
cursos Assistencials (ACRA) va 
reclamar la vacunació immedi
ata als centres de dia i cribrat
ges regulars als professionals 
i usuaris. Van assenyalar que 
a Catalunya hi ha 911 equipa
ments d'aquest tipus. 
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La Generalitat estudiarà adaptar les 
mesures contra la Covid al Pirineu 
Anunci de Pere Aragonès i Meritxell Budó en una reunió amb consells i ajuntaments 
del Pirineu li El Procicat ho analitzarà tenint en compte l'evolució de la pandèmia 
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1 LLEIDA I La Generalitat estudi
arà canviar mesures anti-Co
vid per adaptar-les al territo
ri a les pròximes resolucions 
(l'actual és vigent fins al 7 de 
febrer). Així ho van assegurar 
ahir fonts del Govern després 
de la reunió del vicepresident, 
Pere Aragonès, i la consellera 
de Presidència, Meritxell Budó, 

· amb els consells i alcaldes del 
Pirineu. Van assenyalar que "el 
Procicat ho estudiarà", sempre 
"depenent de l'evolució de la 
pandèmia". Van assegurar que 
tornaran a convocar els presi
dents dels consells i el Conselh 
Generau a una nova reunió la 
setmana que ve per tractar de 
nou aquest tema. 

Des dels consells van expli
car que les seues reivindica
cions són aplicar un confina
ment comarcal en lloc de mu
nicipal, que es posi en marxa 
l'esquí escolar, que els negocis 
no essencials puguin obrir en 
cap de setmana i adaptar les 
restriccions horàries de l'hos
taleria. Van apuntar que a la 
reunió van acusar el Govern 
"de tenir poca sensibilitat amb 
el territori". La setmana passa
da, càrrecs electes del Pirineu 
van plantejar convocar una ma
nifestació de protesta a Barce
lona divendres per reclamar el 
confinament comarcal. Fonts 
municipals van assenyalar que 
aquesta qüestió s'acabarà de 

LES FRASES 

«La petició 
genera I itzada 
del Pirineu és 
que es permeti la 
mobilitat comarca l» 

CARLOSISUS 
PRESIDENT DEL PALLARS SOBIRÀ 

«S'ha acusat el 
Govern de tenir 
poca sensibilitat 
cap al territori» 

JOSEP MARIA MULLOL 
PRESIDENT DEL PALLARS JUSSÀ 

Esquiadors a Port Ainé el cap de setmana passat. «Estudiaran si es 
poden aplicar 
mesures diferenciades 
a la resta del territori» 

decidir demà dijous en una no
va reunió. 

Brots familiars a Aran 
La delegada de Salut a Llei

da, Divina Farreny, va assenya
lar que "els orígens dels con
tagis a Aran estan ben identi
ficats, tot i que hi ha una alta 
transmissió comunitària amb 
brots familiars". Va dir que els 
contagis provenen de les rela
cions socials de finals de Na
dal. "Estem en converses amb 
la síndica i altres responsables 
i els expliquem quines accions 
poden fer a nivell municipal, 
però la percepció és de tran-

Pugen un 8,3% a Lleida les 
defuncions en un semestre 
1 LLEIDA I Les dades recollides 
per l'INE mostren que a les co
marques lleidatanes es va in
crementar un 8,3% el nombre 
de defuncions durant el primer 
semestre de 2020 (amb 2.384 
decessos), respecte al mateix 
període del 2019 (amb 2.200 
morts). A Catalunya aquest per
centatge s'eleva al31,8%. 

El comerç ja pot demanar 
els ajuts pel tancament 

quiHitat i control i no preve
uen un augment exponencial 
de contagis." Va apuntar que hi 
ha preocupació per les cadenes 
iniciades i que fan falta setma
nes perquè les mesures tinguin 
efecte i va incidir que "allà les 
festes de Nadal es van allar
gar". La síndica, Maria Vergés, 
va parlar amb la consellera de 
Salut, Alba Vergés, i va expli
car que "el departament no 
m'ha transmès que tingui al cap 
més mesures". La síndica li va 
traslladar les accions que han 
posat en marxa, com els agents 
cívics o el rastreig de contactes 
que duen a terme. 

MARIA VERGÉS 
S[NDICA D'ARAN 

«Necessitem 
un pla de xoc 
socioeconòmic. 
Les restriccions 
ofeguen l'economia 
del Pirineu» 

MARIA JOSÉ ERTA 
PRESIDENTA DE L'ALTA RIBAGORÇA 

Un terç dels comerciants xifra en 
fins un 50% les pèrdues de les 
rebaixes per les restriccions 

18,52%, que va incrementar 
les vendes. Un40,74% diu que 
la despesa mitjana dels seus 
clients va ser d'entre 21 i 50 
euros, un 20,37% d'entre 51 i 
75, un 18,52% d'entre 76 i 150, 
un 16,67% de menys de 20 i 

ENCUESTA DE PIMEC 

Un 37% cre.u que 

Imatge del cribratge que ahir es va dur a terme a Oliana. 

I LLEIDA I El departament d'Em
presa obre avui la línia d'ajuts 
de 15 milions per als comerços 
obligats a tancar per la pandè
mia entre el 7 i 24 de gener. La 
línia s'ampliarà en 10 milions 
per cobrir la pròrroga de les res
triccions entre el 24 de gener i 
7 de febrer. 

I LLEIDA I Una enquesta de Pimec 
Comerç entre els socis consta
ta que el confinament munici
pal decretat per la Generalitat 
per frenar el coronavirus per
judica les rebaixes. Un 33,33% 
diu que tindrà pèrdues d'entre 
un 26% i un 50% de les ven
des previstes. Un altre 25,93% 
diu que perdrà entre un 1% 
i un 25% i un 12,96% creu 
que perdrà més del 50%. Ai
xí mateix, un 37,04% augura 
que en els pròxims sis mesos 
la situació del seu negoci se
guirà igual o empitjorarà i un 
14,81% admet que no pot ga
rantir que continuarà obert. 
Tanmateix, un 11,11% consi
dera que millorarà. 

la situació del seu 
negÓci empitjorarà en 
els pròxims sis mesos més baix (6). D'altra banda, en 

trenta-vuit municipis de Lleida 
aquest últim indicador supera 
els mil punts, molt per sobre 
dels cent a partir dels quals es 
considera alt. Els més elevats 
els tenen la Fuliola (5.832,94) i 
Ossó de Sió (5.602,24). La Fu
liola ha sumat uns 90 casos des 
de principis d'any i divendres 
l'ajuntament va reiterar la ne
cessitat de respectar el confina-

ment domiciliari. A Ossó s'han 
detectat cinc casos en deu dies. 
L'alcalde, Antoni Gilabert, va 
d1!-que serien d'una mateixa fa
mília. S'ha de destacar que en 
municipis petits, uns quants ca
sos fan disparar els indicadors. 

En un altre ordre de coses, 
ahir es va dur a terme un cri
bratge massiu a Oliana després 
de detectar 24 casos en les dos 
últimes setmanes. 

Creix un 60% la disposició a 
vacunar-se al gener 
I LLEIDA I Aquest mes de gener 6 
de cada 10 espanyols es mostra 
disposat a vacunar-se, xifra que 
a l'octubre era de 2 de cada 10. 

Respecte a la campanya 
de Nadal, un 61,11% dels ti
tulars de negocis va vendre 
menys que en una campanya 
normal, un 20,37% creu que 
va despatxar el mateix, i un 

un 3,70% d'entre 151 i 300. 
L'estudi indica que un 59,26% 
ha implementat sistemes de 
venda en línia i un 62,96% va 
fer descomptes per al Black 
Friday o el Cyber Monday, en
cara que un 93,10% diu que no 
va experimentar un augment 
de vendes. 
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