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SEGRE 
Dime eres, 1 O de febrer del2021 ES NOTICIA 1 3 

El risc de rebrot ha baixat un 20% al pla de Lleida en un mes i la transmissió del virus un 30%, mentre 
que al Pirineu aquest últim índex ha caigut un 47%, i a Catalunya, un 43%. En canvi, els hospitahtzats 
han augmentat, sobretot a les UCI, malgrat la millora deis últims dies, i també hi ha més decessos. 

La transmissió del virus cau un 30 per 
cent al pla i un 47% al Pirineu en un mes 
Tendencia similar a tot Catalunya, pero ingressats i morts han augmentat 
M. MARQUES 1 X. R. 
ILLEIDA 1 La situació epidemiolo
gica de la Covid i els contagis 
diaris han disminu'it conside- _ 
rablement tant a Lleida com a 
Catalunya respecte a fa un mes, 
pero la pressió hospitalaria con
tinua sent elevada, igual que el 
nombre de morts. 

En concret, la velocitat de 
transmissió del virus (Rt) ha 
baixat un 30 per cent a la regió 
sanitaria de Lleida entre el S de 
gener i el S de febrer, segons les 
últimes dades definitives del de
partament de Salut, i ha passat 
d'un 1,19 a un 0,83; mentre que 
el risc de rebrot-ha decrescut un 
20 per cent, de 510 punts a 407. 
A més, els contagis diaris de Ca
vid són un 10 per cent menys, ja 
que fa un mes eren 122 al dia i 
ara 110. Salut va notificar ahir 
58 casos més. 

A la regió sanitaria de l'Alt 
Pirineu i Aran la baixada de la 
corba ha estat la més drastica, 
jaque influeix la seua poca po
blació. Així, l'Rt ha passat d'un 
1,47 a un 0,77 (una baixada del 
47%) i el risc de rebrot ha de
crescut un 73%, al passar deis 
1.144 als 308 actuals. També 
han disminui:t un 61% els in
fectats diaris, deis 41 a 16. Ahir 
se'n van notificar 19. A Cata
lunya, l'Rt ha baixat un 43 per 
cent, d'1,47 a 0,84; el risc de 
rebroten un 45%, deis 685 als 
378 punts i eis infectats diaris 
en un 28 per cent, deis 3.003 
als 2.155. Ahir se'n van decla
rar 1.850 més. Així mateix, la 
incidencia en 14 dies és inferior 
als SOO casos per 100.000 habi
tants -466 a Cataiunya; 488 a 
Lleida i 41S al Pirineu- , límit a 
partir del qualla UE recomana 
no viatjar a un territori. 

Augment deis ingressats 
Al contrari, eis hospitalitzats 

han augmentat, sobretot a les 
UCI, tal com han explicat en rei
terarles ocasions els responsa
bles de Salut, jaque aquests in
dicadors són els últims a baixar. 
Al pla de Lleida, ahir hi havia 
182 ingressats (onze més que fa 
un mes) i 28 eren a l'UCI, tretze 
més; al Pirineu hi havia disset 
ingressats, nou menys; i a Ca
telunya, 2 .S28 (184 més) i 688 
a 1 'UCI (232 més). Així mateix, 
fa un mes es van registrar deu 
decessos a Lleida i al Pirineu 
(la setmana del S de gener) i en 
l'actual, dotze. A Catalunya van 
ser 322 i ara, 441. De fet, ahir 
es van registrar un total de 89 
defuncions més. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineo-Aran 
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DATA RISC DE REBROT RT111 

• .. t' •• 

30/01·05/02 407 308 0,83 0,77 
23/01-29/01 569 474 1,Q4 0,86 

16/01-22/01 552 626 1,02 1,08 
(1)Taxa de reproducció efectiva del virusFont Departament de Salut 

Des de l'ini<i de la pandemia 

CASOS 

MORTS 

LLEIDA 

3~.313 
67 (l) 

IMMUNITZATS 11.37b 

CATALUNYA 

CASOS 52 .723 
MORTS 19.885 
IMMUNITZATS 130.968 

INCIDtNCIA ACUMULADA VACUNATS PRIMERA % PCRITA POSITIVES EN 14 DI ES DO SI 
• . . . . ' 

488,06 414,49 381 43 5,14 6,73 
552,94 567,73 463 213 4,99 7,17 

549,11 580,87 661 47 6,09 6,11 

(2) 684 segons !'estadística d'AQuAS 

ESPANYA MON 

CASOS :!.0 5.487 CASOS 106.643.519 
MORTS 63.061 MORTS 2.330.839 
IMMUNITZATS 838.782 IMMUNITZATS 18.157.482 

SITUACIÓ PER COMARQUES 

Menys residencies 
amb brots i dos 
usuaris positius 
a Torre-serona 
• Les residencies amb 
brots de les regions sanita
ries de Lleida i el Pirineu 
i que estan classificades 
coma roges han baixat de 
7 a S. Un deis centres rojos 
és el de Torre-serona, amb 
dos usuaris i un treballa
dar positius. Salut va dir 
que els residents havien 
rebut la segona dosi de 
la vacuna set dies abans i 
que aquesta no genera im
munitat fins passats de 7 
a 14 dies. Fonts proximes 
van apuntar que esperen 
un cribratge aquesta set
mana i que han activat 
tots els protocols. Les al
tres residencies roges són 
les de Malpartit, Sant Roe, 
el Centre Gerontologic 
Myces i la de Sort, segons 
Salut. D'altra banda, 77 
residencies no tenen ca
sos i en cinc hi ha positius 
pero estan sota control. 

Ris< de rebrot · 
(05/02/2021) 

ARAN 
1.037,46 

• Molt alt (>500) 
11 Alt(101-SOO) 
LJ Mitja·alt(76· 1 oo) 
O Mitja-baix (50·75) 
O Baix (<50) 

Risc alta totes les comarques i 
ritme de contagis baix en vuit 

ALTA 
R IBAGOR~A - ____,_,..... 
265,31 

NOGUERA 
253,98 

~~'---'------ PLA D'URGELL 
563,27 

SEGARRA 
384,5.~ 

URGELL 
604,1 

Font: Departament de Salut 

• El risc de rebrot se situa per 
sobre dels cent punts a totes 
les comarques de Lleida i de 
Catalunya, xifra a partir de 
la qual es considera que és 
alt. Malgrat les elevades xi
fres, la Cerdanya té el menor 
indicador de Catalunya, si bé 
aquestes dades tenen en comp
te també els municipis de la 
comarca que són de la demar
cació de Girona. Per la seua 
banda, al Solsones i a la Val 
d'Aran aquesta taxa supera els 
mil punts. Només la Garrotxa, 
amb 1.339, supera les xifres 
d'aquests dos territoris. 

No obstant, la velocitat de 
contagis (Rt, que indica quan
tes persones infecta cada po
sitiu) és baixa en vuit comar
ques al situar-se per sota d'1. 
Es tracta del Segria, Noguera, 
Pla d'Urgell, Urgell, les Gar
rigues, Val d'Aran, Alt Urgell 
i la Cerdanya. El Pallars Jusa, 

per la seua part, té l'Rt més 
alta de Catalunya, amb 2,82 
punts. Tanmateix, segons les 
dades de la conselleria de Sa
lut, entre el 30 de gener i el S 
de febrer només es van detec
tar nou casos, davant els tres 
dels set dies anteriors. 

BALAN~ 

El Jussa té I'Rt més 
elevada, pero només es 
van detectar 9 casos del 
30 de gener al 5 de febrer 

D'altra banda, a l'Espitau de 
Vielha es mantenen en quin
z e le s persones ingressades 
per Covid-19, després d'una 
alta i un ingrés en les últimes 
hores. El Conselh Generau va 
notificar tretze nous positius 
a Aran. 
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SANITAT 1 EDUCACIÓ 

SEGRE 
Dimecres, 10 de febrer dellOll 

Vacunació de tots els docents en tres mesos 
i la de majors de 80 anys comen~ en breu 
El 85% -dels usuaris de residencies han rebut la segona do si i en queden 760 de pendents 11 Ahir es va 
Lor.: e 1~ar a apl carla primera a personal de presons i farmacies, fisioterapeutes, logopedes i psicolegs 

M. MARQUES 1 S. ESPIN 
1 LLEIDA 1 Els 5.600 docents de 
Lleida, així com tots els de Ca
talunya, seran vacunats contra 
la Covid en els proxims tres me
sos, segons va afirmar ahir el 
secretari de Salut Pública, Josep 
Maria Argimon, perla qual co
sa els professors també entren 
dins deis coHectius essencials 
als quals ahir es va comenc;ar 
a aplicar la vacuna d'AstraZe
neca/Oxford (indicada per a 
persones d'entre divuit i cin
quanta-cinc anys). Els primers 
van ser el personal de presons i 
de farmacies, i fisioterapeutes, 
així com els logopedes i psico
legs, que Salut va incorporar 
ahir mateix. Avui comenc;ara 
amb els cossos de seguretat i 
d'emergencies. 

Nou de cada deu 
alumnes han anat 
a classe cada dia 

"Hem d'entendre que no tots 
poden ser vacunats el primer 
día", va assenyalar Argimon. 
En aquest sentit, el conseller 
d'Educació, Josep Bargalló, va 
assegurar que el curs escolar 
acabara amb "tot el personal" 
deis centres educatius vacu
nats i va calcular que són unes 
155.000 persones entre tots els 
treballadors. 

La farmaceutica Sílvia Pallas rep la vacuna i a la dreta, cues al davant del pavelló Onze de Setembre. 

• El conseller d'Educa
ció, Josep Bargalló, va 
afirmar ahir que aquest 
trimestre nou de cada deu 
alumnes han anat a das
se cada día, igual que 95 
de cada 100 professionals 
educatius, i que s'han tan
cat per positius 27 centres. 
De 112.377 automostres 
del personal, les 1.790 
han resultat positives, 
un 1,59%. A Lleida, 83 
de 5.822 (1,43%) i 10 de 
937 a l'Alt Pirineu i Aran 
(1,07%). En el cribr atge 
va participar el 74% del 
personal. La província té 
96 classes confinades, S 
menys, i 2.267 persones 
en quarantena, així com 
2 centres tancats. 

Els professionals de les far
macies, fisioterapeutes, psico
legs i logopedes del pla de Lleida 
i el Pirineu reben des d'ahir la 
primera dosi distribui:ts en sis 
punts de vacunació: el pavelló 
Onze de Setembre de Lleida i els 
CAP de Tarrega, Tremp, Vielha, 

la Seu i Puigcerda, mentre que el 
personal de presons se'l vacuna 
als mateixos centres penitencia
ris. A més, avui es comenc;ara a 
inocular la d'Oxford als policies, 
bombers i membres de Protec
ció Civil i en el cas dels Mossos 
d'Esquadra, s'administrara a les 
comissaries de Lleida i la Seu 
d'Urgell. 

D'altra banda, la consellera 
de Salut, Alba Vergés, va afir-

Professionals de I'Arnau 
aplaudeixen el nou edifici 
pero volen més personal 
Entrara en servei la setmana que ve 

M. MARQUES 
1 LLEIDAI Quan falta una setmana 
pera la posada en marxa del nou 
edifici al costat de l'hospital Ar
nau de Vilanova, representants 
dels treballadors celebren que 
paHiara la falta d'espai, ja que 
!'hospital "s'ha quedat petit". 
Segons van explicar la presiden
ta i el secretari de la junta de 
-eersonal, Melba Concha i José 
Angel Montañés, "permetra que 
algunes consultes extern~ dei-

PROJECTE 

Ha costat 13 milions, tres 
mesos per construir-lo i es 
comen~ara a utilitzar a 
partir de dilluns vinent 

xin d'estar amuntegades", així 
com dotar de més espai el labo
ratori, el servei de Radiología o 
per a !'hospital de dia. 

"Servira per resituar recur
sos, pero no per habilitar-hi 
nous espais, ja que no es con
tractara personal i suposaria 
un problema", van coincidir. 
En aquest sentit, van afirmar 
que no seria bona idea destinar 
el nou equipament per atendre 
hospitalitzats amb Covid. "Es
perem que no, perque significa
ra que empitjorara més la pres
sió actual i en cas de necessitat, 
es podría destinar per a ingres
sats lleus sense coronavirus", 
va assenyalar Montañés, i per 
la seua part Concha va asse
gurar que "la falta de perso
nal no és una novetat, jaque 

mar que esperen comenc;ar a 
vacunar les persones majors 
de vuitanta anys la setma
na vinent, pero no va donar 
més detalls sobre els terminis 
previstos. 

Els responsables de Salut van 
assenyalar la setmana passada 
que comenc;arien a administrar 
les vacunes de Pfizer i Moder
na a les persones de molt alt i 
alt risc a partir de mitjans o fi-

nals de mes. A Catalunya són 
1,8 milions de persones, men
tre que a la província de Lleida 
són 100.602. , 

D'altra banda, un total de 
4.179 usuaris de residencies de 
Ponent (3.689) i de les comar
ques de muntanya (490) ja han 
rebut la segona dosi de la de Pfi
zer, un 85 per cent del total de 
4.940, de manera que queden 
761 residents per immunitzar. A 

Catalunya, el 70 per cent ja han 
rebut la segona dosi, un total de 
41.797 persones. 

Així mateix, el Govern i el 
Consell de CoHegis de Farma
ceutics han firmat un conveni 
perque les farmacies participio 
en la promoció de la salut i la 
prevenció de la malaltia, l'ac
cessibilitat i coordinació assis
tencial i l'atenció i seguiment 
farmacoterapeutic. 

lmatge aeria de !'hospital Arnau i del nou edifici i la passarel·la de connexió, de color blanc. 

els hospitals de Lleida sempre 
han tingut aquesta carencia" i 
va demanar que el nou edifici 
estigui "ben dotat de material 
i de treballadors". 

La previsió és que entri en 
funcionament a partir de dilluns 

i, segons fonts de l'ICS, compta
ra amb una unitat per fer pro
ves PCR i una altra per vacunar 
contra la Covid-19 els sanitaris. 
En fundó de les necessitats, van 
explicar que comptara amb una 
unitat d'hospitalització per a 

Covid, urgencies per a patolo
gies respiratories per fer PCR i 
ecografies pera pneumonies. 
El CastSalut ha invertit tretze 
milions d'euros en aquest equi
pament, que s'ha constrult en 
tres mesos. 
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