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Hostaleria avisa que està al 
lírnit i demana obrir fins les 8 

. 
Cinc associaç:ions catalanes ofereixen a la Generalitat augmentar la 
xarxa de rastreig li El corne ç que. 1fica les eba1xes de e nefas es' 

H.C./M.M.C. 
I LLEIDA I Cipc associacions d'hos
taleria i restauració de Catalu
nya, inclosa la Federació llei
datana, van reclamar ahir a la 
Generalitat que rebaixi les res
triccions al sector perquè "es
tem a les acaballes" i "no podem 
continuar igual ni un dia més". 
Representants del sector es van 
reunir el cap de setmana amb 
responsables de la Generalitat i 
els van traslladar les seues pro
postes per assegurar la continu
ïtat dels establiments. El gremi 
preveu tancaments definitius de 
no pocs locals pels efectes de la 
Covid en la mobilitat. A la Fede
ració d'Hostaleria de Lleida s'hi 
van sumar la de les comarques 
de Girona, el Gremi de Restau
ració de Barcelona, l'Associació 
d'Empresaris d'Hosteleria de 
la província de Tarragona i la 

Federació Internacional d'Hos
taleria, Restauració i Turisme. 
Van demanar de manera unàni
me acabar amb el confinament 
municipal i permetre la lliure 
mobilitat a Catalunya. També 
van reclamar que els establi
ments de r estauració puguin 
obrir fins a les 20 h de la tarda 
(ara només poden servir de 7.30 
a 9.30 i de 13.00 a 15.30 h) i es 
van oferir a augmentar la xarxa 
de rastrejadors. 

Els hotelers van denunciar 
que la Generalitat "dona llar-

FALTA D'AJUTS 

El sector reivindica que 
es puguin demanar ajuts 
fins i tot tenint deutes 
amb l'administració 

gues a les nostres propostes" i 
van considerar inviable que els 
establiments puguin acollir-se 
a ajuts si no es desactiven re
quisits com l'absència de deutes 
amb l'administració, una cosa 
que veuen difícil perquè molts 
afectats no poden pagar impos
tos o taxes. Van demanar també 
ampliar els crèdits ICO i flexibi
litzar els concursos de creditors 
per a les petites empreses. El 
comerç de Lleida es va afegir 
a la crida sobre la situació límit 
que viu. El president de Pimec, 
Manel Llaràs, va dir que "no té 
sentit tancar el comerç a Lleida 
perquè no té l'afluència de pú
blic de Barcelona". Va afirmar 
que cada setmana es perden 8 
milions a la província i va tit
llar la campanya de rebaixes 
de nul· la i nefasta, "la pitjor de 
la història". 

Els hotelers demanen obrir el 30% a l'interior i el100% a les terrasses. A la imatge, una d 'aquestes ahir. 

Les classes 
a·lllades baixen 
a 103 a Lleida 
I LLEIDA I El nombre de classes 
confinades als centres edu
catius de Lleida continua la 
seua tendència a la baixa. 
Educació en va comptabilit
zar ahir 103, quatre menys 
que el dia anterior i 2.456 es
tudiants i docents, 72 menys, 
Continua tancada arran d'un 
positiu de Covid l'escola ru
ral de les Ventoses. El col·legi 
Garona de Vielha és el tercer 
amb més grups aïllats de Ca
talunya, amb 10, i l'institut 
de Bellpuig en té 8 i ocupa 
la vuitena posició. 

Mollerussa votarà als 
pavellons firals ei14-F 
J.G.M.I REDACCIÓ 
I LLEIDA I Mollerussa concentrarà 
als pavellons firals la celebració 
de les eleccions al Parlament del 
14-F per a un millor control de 
les mesures de seguretat i de 
prevenció de la Covid-19. En 
concret, els veïns que voten ha
bitualment a l'Escola de Música 
ho faran al Pavelló Verd, mentre 
que els de La Salle i El Carme 
ho faran al pavelló Pla d'Urgell. 
S'habilitaran diferents circuits 
per evitar el contacte entre les 
persones. 

D'altra banda, l'ajuntament 

de Vielha ha cànviat l'empla
çament de diverses meses amb 
l'objectiu de garantir les mesu
res de seguretat. Així, en total 
n'hi haurà 7 de distribuïdes a 5 
col·legis electorals. D'aquesta 
manera, el Centre de Joenessa 
Antara, que substitueix el Ca
sau de Jubilats Sant Miquèu, 
tindrà dos meses. El Centre de 
Formació d'Adults tindrà tam
bé dos meses al pati cobert en 
lloc de tenir aules. Finalment, 
als locals socials d'Aubèrt, Gau
sac i Escunhau n'hi haurà una 
a cada un. 
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Un equip d' infermeres va anar ahir a vacunar a la residència Mare Marcel·lina d,Verc 

Els casos en residències 
baixen un 27% i vacunes 
per a 670 universitaris 
M. MARQUÈS I X.R I S. E. 
I LLEIDA I L'arribada de la vacuna 
contra la Covid-19 es nota a les 
residències i, des que gairebé 
tots els usuaris de Lleida van re
bre la primera dosi, 4.289 d'un 
total de 4.940, els contagis han 
baixat un 27%. Entre el pla i 
el Pirineu s'han infectat 2 .203 
usuaris de geriàtrics o centres 
per a discapacitats entre 1'11 
de març - quan es va detectar 
el primer cas- i el18 de gener, 

L'edifici al costat 
de l'Arnau, en 
marxa d'aquí a 
dos setmanes 
Els seus usos variaran 
segons la pandèmia 
M.MARQUÈS 
I LLEIDA I L'edifici construït al cos
tat de l'hospital Arnau de Vila
nova entrarà en funcionament 
la setmana del15 de febrer, tres 
mesos després que es comen
cessin a col-lacar els primers 
mòduls. Segons van confirmar 
fonts de l'Institut Català de la 
Salut (ICS) a Lleid a , aquest 
nou edifici de quatre plantes 
connectat amb una passarel-la 
amb l'Arnau comptarà amb una 
unitat per fer proves PCR i una 
altra per vacunar contra la Co
vid-19 els professionals sanitaris 
mentre duri la pandèmia. 

A més, en funció de la pressió 
assistencial que hi hagi pel vi
rus, actualment altíssima, tindrà 
una unitat d'hospitalització per 

quan es va acabar de posar la 
primera dosi. Fins aleshores, es 
detectaven 7 contagis diaris i , 
des del19 de gener, són 5,13 
al dia, un total de 77, xifra que 
suposa un 27% menys. Cal tenir 
en compte que encara queden 
residents per vacun ar, com els 
que viuen en centres amb casos 
actius de Covid. 

En aquest sentit, hi ha 7 resi
dències de la demarcació que 
són roges i tenen brots (Sant 

Adrià Comella i Divina Farreny van visitar ir el CJ 

a encomanats de coronavirus 
a la segona planta, un box a la 
primera i s'atendran les urgèn-
cies de pacients amb patologies 
respiratòries per fer PCR i eco-
grafies per a pneumònies, per la 
qual cosa hi haurà dos circuits 
per separar les urgències i evitar 
"barrejar" pacients amb possi-
bilitats de tenir la Covid amb 
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Roc, Centre Gerontològic My
ces, la municipal de Juneda 
i les de Maldà, Sort, Vielha i 
Malpartit). 

Així mateix, fonts de Salut 
van explicar que 670 alum
nes de la Universitat de Lleida 
(UdL) que fan pràctiques en 
centres sanitaris i educatius 
seran vacunats "ben aviat", en 
funció de l'arribada de les do
sis. De moment, es prioritzarà 
aquells que fan pràctiques fins al 
març. Sobre aquest fet, la vi ce
rectora d'Ordenació Acadèmica 
i Qualitat de la UdL, Paquita 
Sanvicens, va destacar que els 
estudiants de l'àmbit de la salut 
que seran vacunats són de Me
dicina i Infermeria i, sobre la 
resta de titulacions que també 
inclouen pràctiques externes 
en empreses o institucions, va 
afirmar no haver rebut queixes 
"perquè no les han pogut fer". 

el CAP de Tremp. 

els d'altres patologies. També 
està previst que aculli consultes 
externes i l'hospital de dia. 

El CastSalut ha invertit 13 
milions d'euros en aquest equi
pament i, dilluns passat, el seu 
director, Adrià Comella, va 
anar a visitar-lo. De fet, ahir 
també va visitar el CAP de 
Tremp. 

ÉS NOTÍCIA I s 
CORONA VIRUS CATALUNYA/ESPANYA/MÓN 

La UE compta amb vacunes sols per 
al 22% de la població fins al juny 
Espanya decideix avui si recomana el fàrmac d'AstraZeneca per a majors de 65 
anys I ...... u. 

AGÈNCIES 
1 BRUSSEL:LES 1 Els terminis de sub
ministrament als quals s'han 
compromès les farmacèutiques 
amb la UE només asseguren va
cunes per al22% de la població 
total del bloc comunitari abans 
de l'estiu, segons va avançar 
ahir el diari La Vanguardia. 
Això dificultarà l'objectiu de 
tenir immunitzada el 70% de 
la població abans del setembre. 
Fins ara la Comissió Europea ha 
tancat acords de compra amb sis 
companyies, però només qua-

p 

tre es troben en condicions de 
subministrar dosis en el primer 
semestre de l'any. El calendari 
d'entrega de vacunes dependrà 
de la capacitat de producció de 
les farmacèutiques. Pfizer, Mo
derna i AstraZeneca, les tres 
ja aprovades per l'EMA, s'han 
compromès a entregar al voltant 
de 210 milions de dosis abans 
del juliol. No obstant, s'espe
ra que una quarta vacuna, la 
de Johnson & Johnson, sigui 
aprovada al llarg de les setma
nes vinents i puguin començar 

us 

a distribuir-se durant el març 
o l'abril. 

Un altre motiu que podria re
tardar el pla de vacunació és l'ús 
del fàrmac d'AstraZeneca. I és 
que previsiblement la Comissió 
de Salut Pública opti avui per no 
recomanar-ne l'ús per a majors 
de 65 anys, per la falta de dades 
sobre la seua eficàcia en aquest 
col·lectiu. 

Mentrestant, la vacuna russa, 
Sputnik V, ha demostrat ser efi
caç gairebé en un 92%, també 
en majors de 60. 
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Sanitat notifica 
724 morts, la xifra 
més alta de la 
tercera onada 

Una sanitària prepara una dosi de la vacuna de Pfizer per administrar-la a les illes Balears. 

• El ministeri de Sani
tat va notificar ahir 724 
morts per Covid-19, que 
suposa la dada de defun
cions més gran de la ter
cera onada. Així, la xifra 
total de morts s'eleva a 
59.081. A més, es van re- . 
gistrar 29.064 nous posi
tius i un lleuger descens de 
la pressió a les UCI, fins a 
una ocupació del44,58%. 
També va baixar la inci
dència acumulada en 14 
dies, que es va situar en 
els 846,84 casos per cada 
100.000 habitants. Quant 
a Catalunya, la tercera 
onada va continuar re
metent lleugerament. Por 
primer vegada des del de
sembre, els contagis van 
baixar dels 3.000 diaris, 
encara que les UCI encara 
no noten aquesta millora i 
van acumular un nou in
grés fins als 731 pacients. 
Respecte als indicadors, 
la velocitat de propagació 
del virus es va mantenir 
en 0,92 i el risc de rebrot 
va baixar fins als 5511 
punts. 

Ayuso: //No permetrem 
les cues de gana que hi 
ha a altres comunitats'' 
1 MADRID I La presidenta de la Co
munitat de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, va defensar ahir la se
ua estratègia davant del coro
navirus, sobretot pel que fa a 
no tancar l'hostaleria, perquè 
l'objectiu d'aquestes és "evitar 
tant sí com no les cues de gana 
d'altres comunitats i que s'estan 
començant a veure a Madrid. 
No ho permetrem". 

Malgrat que Madrid és una 
de les comunitats que més casos 
de Covid acumula, el Govern 
regional va decidir dilluns am-

-iilliar de quatre a sis persones els 
grups permesos a les terrasses 
dels bars i restaurants a partir 
de divendres i decretar l'ús de 
la màscara a l'interior d'aquests. 
A més s'està plantejant també 
retardar fins a dos hores (de 9 
a 23) el tancament de l'activi
tat no essencial, col!l els esta-

bliments culturals, comercials 
i hotelers, i tornar a retardar el 
toc de queda fins a la mitjanit. 
Aquestes relaxació de les res
triccions no va agradar gaire a 
altres presidents autonòmics, 
que porten dies exigint mesures 
més contundents. El president 
de Castella-la Manxa, Emilia
na García-Page, va criticar que 
"no serveix de gaire" que algu
nes comunitats s'esforcin "amb 
mesures restrictives", mentre 
en d'altres "presumeixen de ser 
menys restrictius". Així mateix 
el president de Galícia, Alberto 
Núñez Feijóo, va assenyalar la 
"irresponsabilitat" d'Ayuso. La 
madrilenya, per la seua part, va 
demanar respecte per les seues 
decisions i va apel·lar a les "par
ticularitats econòmiques" de 
cada comunitat per aplicar les 
mesures necessàries. 

Espanya restringeix els vols des del Brasjl i Sud-àfrica 
I MADRID I El Govern central va acordar ahir restringir des d'avui 
els vols proced'ents del Brasil i Sud-àfrica durant les dos set
manes vinents per frenar l'arribada a l'Estat de les noves so
ques de coronavirus detectades als dos països. A partir d'avui 
només permetrà l'entrada a ciutadans espanyols i andorrans 
o residents en els dos territoris, així com passatgers en trànsit 
d'un país que no formi part de l'espai Schengen, que no podran 
sortir de l'aeroport. 

Nova moratòria a hipoteques i préstecs al consum 
I MADRID I El Consell de Ministres va aprovar ahir una nova mora
tòria que alliberarà les famílies més afectades per la pandèmia 
del pagament durant nou mesos d'una hipoteca o d'un crèdit 
de consum, una mesura d'alleujament que es podrà sol· licitar 
fins a finals de març. A més, podran acollir-se a aquestes mo
ratòries les empreses del sector turisme i transport. La mesura 
beneficiarà "fonamentalment" llars i treballadors vulnerables, 
així com empreses del turisme o transport amb una reducció 
de la facturació del40% durant la pandèmia. 

········;;.··· ·· ······················ · 

Antifrau demana investigar les vacunacions irregulars 
I BARCELONA I L'Oficina d'Antifrau de Catalunya va demanar ahir 
a les administracions que investiguin i sancionin si és necessari 
els casos que s'han produït a Catalunya de vacunació irregular 
contra la Covid-19. "N9 poden quedar impunes", va afirmar 
el seu director, Miguel Angel Gimeno, que va argumentar que 
cal anar més enllà de la "sanció social", perquè les vacunes 
s'han comprat amb diners públics i estan sota la responsabili
tat i control de les institucions que tenen una funció clara de 
salut pública. 
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