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coRoNAVIRus ;~ SANITAT 

DAD ES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineo-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA INGRESSOS HOSPITALARIS 

1.28"4 
1 1 1 1 

DEFUNCIONS 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 32.068 
1.208. 1.126 

137 
119 122 

07101-13101 14101-20/01 21101-27/01 07/01-13101 14/01-20/01 21/01-27/01 

DATA 
1 

RISC DE REBROT RT1H 
INCID~NCIA ACUMULADA 

EN 14 DIE S 
• . . . . . .. . . 

21/01-27/01 501 522 0,96 0,92 529,94 580,87 

14/01-20/01 548 657 0,98 1,08 568,27 607,14 

07/01-13/01 660 658 1,33 0,96 505,04 680,11 

(1 )laxa de reproducció efectiva del virusFont Departament de Salut 

17 

14 

10 

07101-13101 14/01-20/01 21/01-27101 

VACUNATS PRIMERA 1 % PCR/TA POSITIVES 
DO SI 

•· .. •· . . 
326 161 6,43 5,55 

2.230 137 6,64 6,20 

5.581 1.190 9,05 9,73 

MORTS 

VA<UNATSUl 6.314 
CATALUNYA 

CASOS 503.493 
MORTS 19.146 
VACUNATS(ll 59.288 

ESPANYA 

CASOS 2.743.119 
MORTS 58.319 
VACU NATS<ll 251.866 

MÓN 

CASOS 102.615.797 
MORTS 

(2) 671 segons !'estadística d'AQuAS 
(3) Ambla segona dosi 

t 
L'Arnau preveu dos setmanes 
difícils i un pie de malalts a I'UCI 
El cap de Medicina Intensiva diu que els pacients són més joves i hi ha hagut famílies 
11 A Catalunya preocupa l'avanc; de la soca britanica del virus 

S.E. 
1 LLEIDA 1 El cap de Medicina In
tensiva de l'Arnau de Vilanova, 
Jesús Caballero, va afirmar ahir 
a TV3 que les dos properes set
manes seran "molt complica
des" i que s'arribara al pie d'ocu
pació de malalts de Covid crí
tics. Va assegurar que a Lleida 
hi ha actualment quaranta-nou 
pacients crítics, trenta-cinc amb 
coronavirus, i va detallar que 
són més joves i que han tingut 
intubats membres de la mateixa 
família, com a conseqüencia de 
contagis en les festes nadalen
ques. Va manifestar que "soma 
prop del 90 per cent d'ocupació 
tant dels espais Covid com els 
no Covid i hi ha 1.100 pacients 
crítics a Catalunya". Segons Sa
lut, hi ha 730 mal!llts de corona
virus a les UCI a Catalunya, la 
xifra més alta de !'actual onada, 

i els ingressos van augmentar 
en 127 i ja superen els 2.800. A 
més, ahir es van notificar 67 de
funcions, una a Lleida. No obs
tant, la velocitat de contagi del 
virus s'ha redui:t de 0,95 davant 
el 0,93 i el risc de rebrot se situa 
en 533. Pero Marc Ramentol, 
secretari general de Salut, insta 
a no abaixar la guardia. "En
cara que l'evolució en nombre 
de contagis és positiva i sembla 
que ja ens atansem al pie assis
tencial a la xarxa hospitalaria, 
als llits de crítics no estem en 
una situació que ens permeti des 
de Salut recomanar que hi hagi 
un relaxament notable de les 
mesures." 

Així mateix, Sergio Alonso, 
investigador del grup de Biolo
gía Computacional i Sistemes 
Complexos, va alertar que el 
descens de casos es podría re-

El parquing de I'Arnau recupera l'accés habitual• El parquing de 
l'Arnau de Vilanova va recuperar ahir l'accés principal pel carrer 
Arquitecte Goma, que havia estat tancat des de l'inici de la cons
trucció de l'edifici annex a l'hospital al novembre. 

vertir si la variant britanica es 
converteix en majoritaria, la 
qual cosa podría passar d'aquí 
a un o dos mesas. Caballero va 
dir que hi ha pocs casos enea-

BALANc;: DE LLEIDA 

Una defunció més a 
Lleida i 99 positius, 
pero baixa la velocitat 
de transmissió 

ra d'aquesta soca a Catalunya, 
pero va alertar que ara "la va
riant del virus sembla més viru
lenta" i va apostar per mesures 
més dures en curts períodes de 
temps per tallar la transmissió. 

Segons dades de l'ICS, hi ha 
175 hospitalitzats amb Covid a 
la regió sanitaria de Lleida, nou 

menys que fa dos dies. Del total, 
89 són a l'Arnau de Vilanova, 
28 al Santa Maria, deu a l'Ho
tel Nas tasi i la resta, en centres 
privats. A l'Arnau hi ha vint-i
set crítics (un menys) i vuit al 
Santa Maria. 

Xifres de la província 
Així mateix, segons da des de 

Salut comunicades ahir, Llei
da va sumar 99 positius, 91 al 
pla i 8 a l'Alt Pririneu. A tota 
la província el nombre d'afec
tats des del mar~ de l'any pas
sat puja a 32.068. La velocitat 
de contagi del virus davalla dos 
centesimes a les dos regions i 
se si tu a en 0,096 a Lleida i 0,92 
a les comarqttes de muntanya, 
mentre que el risc de rebrot és, 
respectivament, de 501 (igual 
que el dia anterior) i 522 (deu 
punts menys). 

Els lleidatans omplen les terrasses, pares i zones verdes • El con
finament perimetral redueix les possibilitats de lleure deis ciuta
dans, raó per la qual els lleidatans omplen pares i zones verdes, 
així com terrasses, en l'horari permes. 

Controls a I'AVE i 
carreteres per 
fer complir el 
confinament 
El perimetral de 
tot Catalunya 

1 BARCELONA 1 Els Mossos d'Es
quadra refor~aran els con
trols a l'AP-7 i AP-2 i a l'AVE 
per fer complir el confina
ment perimetral de Cata
lunya. "Ja hem comen¡;:at a 
fer-ho aquest cap de setma
na, pero especialment sera 
a partir d'avui. Detectem 
cert grau d'incompliment 
de persones de la resta de 
l'Estat i Fran<;a que venen a 
Catalunya amb cotxe i tren 
sense motius justificats", va 
afirmar a RAC1 el comissari 
deis Mossos d'Esquadra, Jo
an Caries Molinero. 

També va indicar que 
molt poques persones s'han 
despla<;at pe¡: assistir a ac
tes electorals durant el cap 
de setmana. "Hem detectat 
poca afluencia de gent que, 
quan l'aturem per trencar 
el confinament municipal, 
ens digui que va a un acte 
polític", va reconeixer. Així 
mateix, sobre la manifesta
ció a Barcelona en suport de 
Pablo Hasél, que va acabar 
amb incidents i contenidors 
cremats, va dir que no des
carta fer "alguna detenció". 

Un any del primer 
cas de coronavirus 
a I'Estat 
llA GOMERA 1 Ahir es va com
plir un any del primer paci
ent positiu en coronavirus a 
l'Estat, un turista alemany a 
l'illa canaria de La Gomera. 
El Centre Nacional de Micro
biología va confirmar el di
agnostic i la direcció general 
de Salut Pública va activar 
immediatament el protocol 
i cinc persones van ser in
gressades i alllades a !'Hos
pital de La Gomera. Un any 
després, Lleida viu la quarta 
onada de la pandemia. 

Sorprenen un edil 
en un bar obert en 
horari no permes 
1 SANT JOAN DE VILATORRADA 1 Un 
edil del PSC de Sant Joan de 
Vilatorrada, Angel Saez, va 
ser identificat dissabte en un 
bar obert en horari no per
mes. Estava cap a les 17.30 
hores a !'interior del bar, se
gons va confirmar l'alcalde, 
Josei Solernou. Tres patrulles 
de la Policía Local i Mossos 
d'Esquadra hi van acudir avi
sades que hi havia persones 
consumint a !'interior i en 
van sorprendre una desena, 
entre elles l'edil. 
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CORONA VIRUS CATALUNYA 

Catalunya rep avui 65.000 dosis de la vacuna 
de Pfizer i les primeres 8.000 de Moderna 
Salut espera' recuperar el ritme de vacunació, que va ha ver de ser alentit per la disminució de les 
existenciés 11 AstraZeneca entregara a la UE nou milions de vacunes addicionals en unes setmanes 

AGENCIES/S. 'E. 
1 LLEIDA 1 Catalunya rebra avui 
més de 73.520 dosis de vacu
nes contra la Covid-19, 65.520 
de Pfizer/BioNTech i 8.000 de 
Moderna, les primeres que arri
baran d'aquest laboratori i que 
ja s'esperaven la setmana passa
da. Així ho va anunciar ahir el 
secretari general de Salut, Marc 
Ramentol, que va confiar que la 
nova partida permeti "repren
dre" el ritme de vacunació pre
vist i que va haver de ser alentit 
perla disminució d'existimcies. 
"Esperem que per fi dema [avui 
per al lector] arribin les dosis 
compromeses pel ministeri de 
Sanitat que ens han de perme-

BALAN e; 
A Lleida s'han administrat 
fins al moment 
13.360 primeres dosis i 
6.314 de la segona 

lnfermeres preparant la dosi a la residencia de la Fuliola. 

tre reprendre la nostra campa
nya de vacunació, que porta 
unes setmanes molt afectada 
per la disminució de les dosis 
que ens han arribat respecte a 
les compro meses previament," 
va assenyalar Ramentol a la vi
sita a !'hospital annex de Can 
Ruti. Va explicar a més que la 
reducció de dosis rebudes ha 
obligat a concentrar la vacu
nació a administrar la segona 

injecció i a postergar !'aplica
ció de la primera a noves per
sones, "la qual cosa ha suposat 
un alentiment logic del desple
gament de !'estrategia de vacu
nació"."Esperem tenir aquestes 
dosis i reprendre el ritme que 
teníem programat", va incidir, 
i va recordar que rebran menys 
vials de Pfizer deis previstos, 
56 safates en comptes de les 61 
promeses inicialment. 

fran~ exigeix una PCR 
negativa per entrar al 
país per carretera i tren 
Des d'ahir, pero encara no la demanaven 

1 PARIS 1 Fran~a aplica des d'ahir 
una serie de noves restriccions 
per frenar l'expansió del coro
navirus, entre les quals l'obliga
ció que totes les persones que 
vulguin entrar al país presen
tin una PCR negativa, fins i tot 
els que entrin per carretera o 
tren, excepte els treballadors 
transfronterers i els camioners 
en transit. Fins ara només es re
queria als aeroports. Una altra 
de les mesures és la clausura 

gracies a les mesures que hem 
decidit de forma primerenca i 
que els francesos respecten", va 
explicar el ministre de Sanitat, 
Olivier Véran. 

No obstant, ahir hi va ha ver 
pocs controls a la Jonquera i la 
policía francesa només va in
formar els pocs conductors que 
van passar pel pas fronterer del 
Pertús en direcció a la Catalu
nya del Nord. De fet, a !'autopis
ta AP-7, que connecta després 

deis grans centres comercials, _____________ _ 
amb l'objectiu d'evitar un ter
cer confinament, que el Govern 
contempla si el ritme de conta
gis dona signes de disparar-se. 
"Tot sembla indicar que podría 
perfilar-se una nova onada a 
causa de la variant britanica, 
pero potser la podrem evitar 

PORTUGAL 

Reintroducció de 
controls policials també des 
d'ahir a la frontera entre 
Espanya i Portugal 

Així mateix, la presidenta 
de la Comissió Europea, Ursu
la von der Leyen, va anunciar 
ah ir que la farmaceutica Astra
Zeneca entregara nou mílions 
de dosis addicionals de la se
ua vacuna durant les properes 
setmanes, de manera que seran 
quaranta milíons en total en el 
primer trimestre. 

Fins al moment s'han admi
nistrat a Lleida 13.360 prime-

res dosis de la vacuna de Pfizer/ 
BioNTech, 11.304 al pla i 2.056 
al Pirineu, i 6.314 de la segona 
(5.059 i 1.255). Les xifres d'ahir 
detallen que en la jornada ante
rior es van aplicar 249 segones 
dosis a Lleida i disset de la pri
mera. 1 el Pirineu, quatre i tres 
respectivament. De moment , 
s'esta vacunant usuaris i perso
nal de les residencies i personal 
sanitari. 

La carretera d'entrada al Pertús, ah ir. 

amb l'A-9 francesa, els controls 
van ser similars als de qualse
vol altre día. D'aquesta manera, 
tot apunta que sera avui dilluns 
quan comen~aran a exigir la 
PCR anunciada divendres pel 
primer minist re frances, Jean 
Castex. 

D'altra banda, la reintroduc
ció de controls interiors a la 
frontera entre Espanya i Por-

tugal va comen~ar a aplicar-se 
ahir i es mantindran almenys 
fins al día 10 d'aquest mes com 
a mesura per controlar l'expan
sió del coronavirus. També es 
van activar controls policials 
a ls passos entre Andalusia i 
Portugal per contenir l 'aven~ 
de la Covid-19, un control que 
de moment es va desenvolupar 
sense incidencies. 

Segona dosi al 
SO% de residencies 
del pla i el73% 
del Pirineu 
• La meitat deis usuaris 
de residencies de la regió 
sanitaria de Lleida ja han 
rebut la segona do si de la 
vacuna de Pfizer. En con
cret, 2.148 d'un total de 
4.300, un 49,5 per cent. 
A l'Alt Pirineu i Aran el 
ritme de vacuna ció ha es
tat més elevat, ates queja 
se'ls ha aplicat la segona 
injecció a un 72,3 per cent 
dels residents, que equival 
a 463 de 640. La primera 
s'ha administrat al 93,1 
per cent dels usuaris de 
geriatrics del pla (4.006) 
i el 89,3 per cent dels del 
Pirineu (572). 

Per exemple, en els úl
tims dies s'ha vacunat a 
les residencies de Comtes 
d'Urgell i Santa Maria de 
Balaguer i a la de la Fulio
la. A l'Urgell, cinc ja tenen 
administrada la segona 
dosi de la vacuna contra 
la Covid-19. Es tracta deis 
dos geriatrics d'Agramunt 
(Ribera del Sió i Mas Vell) 
i de Tarrega (Llar d'Avis 
del Carme i Sant Antoni) 
i el de la Fuliola. 

L'OMS, al mercat de 
Wuhan origen del Covid 
1 WUHAN 1 L'equip d'experts de 
l'OMS que es troba de visita 
a la ciutat xinesa de Wuhan 
ha pogut accedir al mercat 
d'aliments identificat com un 
dels principals punts d'origen 
de la pandemia de corona
virus, en el marc de la seua 
investigació sobre l'expansió 
inicial del virus. Wuhan va 
ser el primer lloc en el qual 
el virus va saltar d'animals a 
humans, d 'alla a la resta de 
la Xina i a la resta del món; 
una versió disputada per les 
autoritats de Pequín. 

Australia confina una 
ciutat per un contagi 
1 PERTH 1 Bon a part de l'estat 
d'Australia Occidental, in
closa la ciutat de Perth, va 
ser confinada ahir després 
que un treballador d'un dels 
hotels previstos pera la qua
rantena donés positiu, des
prés de catorze dies sense cap 
contagi comunitari al país i 
més de deu mesos en aquest 
esta t. 
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