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Cdtalunya jo 
supero el piG 
deis ingressos 
hospitalaris de la 
segona onada 
la velocitat de propaga ció de la 
covid a Catalunya, I'Rt, va baixar 
vuit centesimes i es va situar en 
1'1,31, segons l'últim balanc; de 
Salut. El risc de rebrot també va 
baixar, ho va fer 40 punts, fins 
als 754. En canvi, la incidencia 
a 14 dies puja i passa de 596,08 
a 602,51. 

Es van declarar 2.465 nous 
casos confirmats per PCR o TA, 
amb un total de 423.193 en to
ta la pandemia (458.437 amb 
totes les proves). El 9,59% de 
les proves de la darrera setma
na han donat positiu. S'ha in
format de 129 noves morts i el 
total és de 18.141. Hi ha 2.809 
pacients ingressats amb covid, 
179 més que fa 24 hores -supe
rant el pie de la segona onada- i 
550 persones a I'UCI, 2 més. Els 
vacunats amb la primera dosi 
són 144.081, 4.428 més. Tam
bé hi ha 145 que ja han rebut 
la segona. 

El risc de rebrot era de 592 
entre 1'1 i el 7 de gener i puja a 
754 en l'últim interval. Pel que 
fa a I'Rt, en les últimes 24 ho
res baixa a 1'1,31. L'RT no ba!xa
va des del 10 de gener pero es 
manté per sobre del valor de la 
setmana anterior, quan esta
va en 1,25. la incidencia a 14 
dies és de 602,51,18 entre el 8 
i el 14 de gener, per sobre deis 
492,18 de l'interval anterior (1-
7.. de gener). Pel que fa als ca
sos confirmats per PCR o tests 
d'antígens (TA), del 8 al 14 de 
gener n'hi va haver 26.791. 

L'Aran suma 22 
casos positius més 
i una defunció, una 

Salut ha detectat 22 nous ca
sos positius el darrer día a la 
Val d'Aran, a més de registrar 
la mort d'una persona de 86 
anys que estava ingressada a la 
planta de Covid de I'Espitau Val 
d'Aran, on hi ha cinc hospitalit
zats pel virus. Amb aquesta són 
ja tres les persones que han 
mort en la darrera setmana a 
1'Aran a causa del Covid-19. 

El Conselh Generau d'Aran 
va transmetre les seves condo
lences a la família de la darrera 
víctima del Covid i va recordar 
la necessitat de seguir totes les 
mesures preventives establer
tes perles autoritats sanitaries. 

-

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 17/1/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

J>,¡ci.:nt~ ingn:~,.lls Jctu.¡lmcnl C.1sos contitmJl~ .Kltmubts Risc de n·brot Defuncions 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

122 80 25.378 4.420 572 489 132 

Seguiment epidemiologic 

El risc de rebrot cau a tates 
les comarques excepte al 
Jussa, on puja lleugerament 
Ponent suma 164 positius i 1 mort, pero continua 
amb els millors indicadors de Covid de Catalunya 
la demarcacló de lleida va 
sumar ahlr 164 nous casos 
de Covid-19 (131 a la zona 
sanitaria de Ueida i 33 a 
I'Ait Pirineu), i una nova 
defunció al Pirineu. El risc 
de rebrot i la velocitat de 
contagi baixen a les dues 
regions sanitiuies. 

lleida 
ACN 
les regions sanitaries de Lleida i 
el Pirineu són, de fet, les que te
nen uns indicadors més favora
bles a Catalunya. El Pirineu té ara 
el risc de rebrot i la velocitat de 
contagis més baixos de totes les 
regions sanitaries, i Lleida té el 
segon risc de rebrot més baix (da
rrere el Pirineu} i la tercera millor 
velocitat de contagi (darrere el Pi
rineu i Girona). 

A la regió sanitaria de lleida hi 
ha 24.539 casos confirmats per 
PCR/TA, 133 més. Són 25.378 si 
es ten en en compte totes les pro
ves (131 més). No hi ha ha hagut 
cap nova defunció. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 41 punts i se situa en 572, 
per sobre del registrat la setmana 
anterior, que era de 476. la velo
citat de propagació baixa a 1'1,20, 
nou centesimes menys, mentre 
que la setmana anterior estava 
en 1,14. la taxa de confirmats 
per PCR/TA esta eA 265 per cada 

llEIDA CATAlUNYA ESPANYA 
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100.000 habitants, i la incidencia 
a 14 dies és de 485 (428 en l'in
terval anterior). El 8,13% de les 
proves que es fan donen positiu. 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 8/1 al14/1) 

Font: Departament de Salut 

La regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i !'Aran registra 4.206 casos 
confirmats per PCR o TA, 33 més, i 
4.420 sumant totes les proves (33 

més). Un total de 132 persones 
han mort des de l'inici de la pan
demia, una més al darrer balanc;. 

El risc de rebrot baixa 81 punts 
fins a 517, mentre que la setmana 
anterior era de 853. En paral·lel, 
I'Rt baixa dues centesimes fins al 
0,90. En l'interval anterior estava 
en 1,20. la taxa de confirmats per 
PCR és de 254 per cada 100.000 
habitants. la incidencia acumula
da a 14 dies és de 569, pels 703 
de l'interval anterior. El 8,52% de 
les proves que es fan donen po
sitiu. 

A la regló hi ha 17 persones in
gressades, dues menys que fa un 
di a. 

PER COMARQUES 

Segons el darrer balanc; de Sa
lut, el risc de rebrot va baixar el 
darrer dia a totes les comarques 
de Ponent a excepció del Pallars 
Jussa, on va pujar 9 punts que li 
van fer perdre el privilegi de ser la 
comarca amb un risc menor, que 
ostenta ara !'Alta Ribagorc;a. 

El Solsones i les Garrigues con
tinuen amb un risc de rebrot molt 
alt, per sobre deis 2.000 punts, 
mentre que I'Aran i el Sobira pas
sen deis 1.000 punts. 

rcolomina
Resaltado



La MARTES 19 DE ENERO DE 2021 1 TEMA DEL DI 5 

Usuaris i treballadors de 
. . 

la reS·idéncia Balófia L 
els primers a rebre la 
segona dosi a Lleida 
Avui i dema es vacunara a Alcarras 
Barbens, Almacelles i Guissona 
Salut va comen~ar a 
administrar ahir la segona 
dosi de la vacuna contra el 
Covid-19 de Pfizer a la Regió 
Sanitaria de Lleida. 

Lleida 
REDACCIÓ 

En concret, ho va fer a la residen
cia per a gent gran Balatia 1 de la 
ciutat de Lleida, on han rebut la 
segona dosi del vaccí 52 residents 
i 14 treballadors del geriatric. 
Balafia 1 de Ueida és el primer 
deis 114 centres residencials de 
gent gran, discapacitats i salut 
mental de Ponent que rebran la 
segona dosi de la vacuna en les 
proximes setmanes. Així, entre la 
jornada d'ahir dilluns, la d'avui i la 
de dema, rebran la segona dosi 
de la vacuna els residents i treba
lladors de les residencies de Llei
da, Almacelles, Alcarras, Barbens 
i Guissona. 

Entre les persones vacunades 
a la residencia de Balafia 1, hi ha-

El brot de Covid 
a la residencia de 
Solsona registra 
una nova mort 
ijaen suma21 
La residencia Hospital Pere Mar
tir Colomés de Solsona ha regis
trat una nova mort i la xifra total 
de víctimes s'eleva a 21 des que 
es va detectar el brot de Covid-19 
a finals de desembre. És la ·sego
na mort que es registra en les úl
times 48 hores. Ahir dilluns es va 
fer un cribratge a tot el personal 
de la residencia, incloent-hi pcm 
deis treballadors que van donar 
positiu el 8 de gener. Segons in
formen des del centre, els profes
sionals que estaven de baixa per 
Covid-19 s'estan reincorporant de 
forma progressiva. Concretament, 
una dotzena de treballadors ja 

• 
FOTO: Salut 1 Sogues Solé, treballadora de la Residencia Balafta 1 

via Milagros García, de 79 anys, 
que el 27 de desembre va ser la 
primera persona a rebre el vaccí 
a la Regió Sanitaria de Lleida. Mi
lagros assegurava que en tots els 
dies des que eYVa vacunar per 
primer cop, no havia notat "cap 
reacció". També es va vacunar 

Sogues Solé, de 51 anys, treballa
dora del centre i primera profes
sional a qui es va administrar la 
vacuna. Cal recordar que una de 
les infermeres que va vacunar la 
primera dosi en aquesta residen
cia va donar positiu per Covid-19. 

L'administració de la segona 

FOTO: Ajuntament Solsona 1 Actualment, el brot té 86 casos actius 

han pogut tornar a la feina en els 
últims dies. Segons informava en 
un comunicat el Departament de 
Salut, en aquests moments hi ha 
48 residents i 38 professionals po
sitius per Covid-19. El centre, se
gons Salut, ha ~eguit el protocol 

·-·-- - - - - --· - -·----

definit, establint un Equip d'ln
tervenció Rapida (EIR) que avalua 
les decisions que cal prendre. En
tre les mesures establertes hi ha 
la planificació de la sectorització i 
circuits, així com accions de nete
ja i desinfecció. 

Catalunya 
rebranomés 
la meitat de 
les vacunes de 
Pfizer previstes 

La consellera de Salut, Alba 
Vergés, va explicar ahir que 
aquesta setmana arribaran 
menys de la meitat de les 
vacunes de Pfizer i BioNtech 
previstes inicialment -24.600 
de 60.00G- per una retallada 
temporal en la distribució i 
que per aixo prioritzaran l'ad
ministració de la segona dosi 
i ter una reserva perqué no 
quedi trencat el cicle per a la 
immunització. Sobre la vacu
na de Moderna, preveuen re
bre'n 8.500 dosis aquesta set
mana. La setmana passada, 
en van rebre 5.800 i en tenen 
compromeses unes 98.200 
fins al febrer. La consellera va 
demanar ~ I'Estat que "faci el 
que li pertoqui perqué es pu
gui vacunar més i més rapid" 
i va assegurar que Catalunya 
esta preparada per adminis
trar les dosis a mesura que li 
vagin arribant. De moment, 
s'han administrat 144.801 
primeres dosis i 145 segones 
dosis. 

dosi de la vacuna de Pfizer con
tra el Covid-19 a Catalunya vaco
menc;:ar diumenge a la residencia 
de gent gran Nostra Senyora de 
Ribera de la Pobla de Segur, un 
deis centres que encara no ha re
gistrat cap cas positiu des de l'inici 
de la pandemia. 

Gairebé 12.000 
persones han rebut 
la primera dosi de 
la vacuna a Ponent 
Salut ha administrat la prime
ra dosi de la vacuna de Pfeizer 
a un total d'l1.924 persones a 
les comarques de Ponent, con
cretament a 10.135 a la regió · 
sanitaria de Lleida i 1.789 a la 
regió sanitaria de I'Ait Pirineu 
i Aran. Segoos les dades apor
tades ahir per Salut, durant. el 
darrer día únicament es va ad
ministrar la primera dosi de la 
vacuna a 6 persones a la plana i 
a 2 a I'Ait Pirineu i Aran. Fins ara 
han rebut la vacuna els usuaris 
i treballadors de les residenci
es de la gent gran i els sanitaris 
deis hospitals i centres d'aten
ció primaria. 

t>Estat ha distribuit 
més d'un milió 
de vacunes i n'ha 
administrat 768.950 
L'Estat ja ha distribu'it un to
tal d'1.139.400 vacunes arreu 
del territori i n'ha administrat 
768.950 fins al passat diven
dres. Durant la matinada de. 
dilluns va arribar una nova re
mesa setmanal de dosis de la 
vacuna de Pfizer, amb un total 
de 205.727 dosis que es re
partiran de manera equitativa 
entre les comunitats. El 12 de 
gener també van arribar les 
primeres dosis de la vacuna de 
Moderna, que també s'estan 
distribuint. En total es reparti
ran 599.500 dosis. 

Els familiars d'infants amb 
malalties minoritaries volen 
ser un col·lectiu prioritari 
La Federació Catalana de Malal
ties Minoritaries reclama que els 
familiars deis nens afectats per 
alguna patología rara siguin in
closos en la primera etapa de va
cunació del Covid-19. Lamenten 
que els familiars no s'hagin con
siderat com a coHectiu prioritari 
i estiguin "a la cua" de les vacu
nacions i, juntament amb altres 
associacions de malalties rares, 
han fet arribar una queixa al Sín
dic de Greuges i han trucat a la 
porta del Departament de Salut 
perque se'ls tingui en compte. 
Els familiars de les persones amb 
malalties minoritaries no ente
nen que no se'ls hagi indos en la 
primera fase de vacunació. Fran-

cese Cayuela, president de la 
Federació Catalana de Malalties 
Minoritaries· (FECAMM), admet 
que " les famílies tenen u~a por 
molt gran de contagiar-se i aca
bar perjudicant el seu fill o filia". 
"El Covid-19 ha portat molta por 
i angoixa als familiars d'infants 
amb malalties rares", lamentava 
i va reclamar que aquest col· lec
ti u sigui considerat "prioritari" 
en la campanya de vacunació. 
Un deis afectats és I'Aiex Roca, 
el pare d'en Lluc, un nen que 
pateix u~a miopatia miotubular. 
"És tremendament injust que no 
entrem dins del pla de vacunació 
perque fem feina de sanitaris, 
cuidadors i de pares", lamenta. 

-
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FOTO: Aj. Tarrega/ Salla es va incorporar ahir a la plantilla de l'ens 

Marta Salla, directora técnica 
superior de Cultura de Tórrega 
Marta Salla Chopo és la nova 
directora tecnica superior de 
l'area de Cultura de Tarrega. La 
Junta de Govern Local ha apro
vat la contractació una vegada 

resolt el procés de selecció per 
cobrir l'esmentada plac;:a. La ca
pital de I'Urgell reforc;:a així la 
gestió deis seus recursos i equi
paments culturals. 

L' Ajuntament de Vielha i "la 
Caixa" firmen un conveni 
per 1' adquisició de mobiliari 
L'Ajuntament de Vielha e Mi
jaran ha signat un conveni de 
coHaboració amb Fundació " la 
Caixa" i CaixaBank per perme
tre l'adquisició de nou mobiliari 
per al Casau deth Jubilat "Sant 
Miqueu" de Vielha. CaixaBank, 
a través del pressupost descen
t ralitzat de Fundació " la Caixa" 
ha aportat 13.500 €, una col·la
boració molt important, perque 

suposa la renovació del mate
rial basic que permet millorar 
les condicions de la instal·lació 
de cara als seus usuaris. La gent 
gran és un deis pilars a on el con
sistori i la funda ció privada volen 
seguir cooperant i, en aquest 
cas, per invertir en millorar un 
deis espais d'oci de dia amb més 
tradició per aquest sector de la 
societat al municipi de Vielha. 

FOTO: Aj. Corbl 1 El consistori s'adhereix a la campanya d'Afanoc 

Corbins entrega gorres per 
la lluita contra e1 cancer 
L'Ajuntament de Corbins s'adhe
reix, un any més, a la iniciativa 
"Posa't la gorra" d'Afanoc, per 
la lluita contra el cancer infantil i 
d'adolescents. Ambla campanya 

"Suma 20 pel cancer infantil", el 
consistori ha adquirit un total de 
20 gorres que ha repartit entre 
els regidors i regidores i treba
lladors. 

FGC licita la compra 
de quatre trens per a la 
línia de Lleida-Manresa 
El contracte, valorat en 65,1 milions, 
inclou un manteniment de 15 anys 
Lleida 
REDACCIÓ 

Ferrocarrils va publicar ahir 
l'anunci preví per a l'adquisició 
de quatre unitats pera la línia de 
Rodalies Lleida-Manresa, que la 
Generalitat operara a partir del 
2024, quan Renfe deixara d'ex
plotar aquesta línia. 

El contracte, valorat en 65,1 
milions d'euros (sense IVA), in
clou el preu deis quatre trens 
(44 milions d'euros) i un mante
niment integral per a un període 
de 15 anys (21,1 milions d'euros) 
en un taller ubicat a la capital del 
Segria. Així, segons es detalla, els 
trens hauran de tenir 60 metres 
de longitud amb capacitat per a 
un mínim de 325 persones cada 
un. En aquest sentit, la primera 
entrega també caldra fer-Ia en un 
termini de tres anys. 

Aquest és el primer pas que 
s'ha realitzat després que al de
sembre el Govern encarregués a 
Ferrocarrils la millora deis serveis 
ferroviaris de la línia Lleida-Man
resa, que acumula anys de quei
xes i demandes de millora per 
part deis alcaldes afectats per la 

Nova reunió de 
Crespín amb els 
sindicats per la 
campanya de la 
fr · a ~leid 
El subdelegat del govern espa
nyol a Lleida, José Crespín, va 
mantenir ahir dues reunions més 
de la ronda de contactes amb el 
responsable de Sectors Agroa
límentaris d'lndústria de ccoo 
lleida, Ventura Campo, i amb el 
secretari general d'UGT-FICA (Fe
deració d'lndústria, Construcció 
i Agro) de Lleida, Xavier Perelló, 
per coneixer de primera ma les 
necessitats i propostes de treball 
que plantegen tots dos sindicats 
de cara a la propera campanya de 
fruita. 

Segons va explicar el subde
legat del govern, José Crespín, 

FOTO: FGC/ lmatge d'arxiu de dos trens de FGC a l'estació de Balaguer 
·- - --- --·---------- ·-----

línia, els quals, ara, veuen amb 
disparitat d'opinions la proposta 
del Govern, ja que entenen que el 
2024 és una data massa llunyana i 
que calen actuacions en un pe río
de més curt de temps. 

les quatre unitats de tren que 
s'adquiriran s'afegiran a les tres 
que FGC ja disposa per a la línia 
lleida-Balaguer-la Pobla. Entre 
les millores que s'implantaran, 

es preveu doblar les expedicions 
entre Lleida i Cervera, en passar 
de les sis actuals per sentit en dia 
laborable a les 12 previstes. Així 
mateix, entre Cervera i Manresa, 
s'incrementaran les expedicions 
de les tres actuals fins a les cinc 
previstes. Paral-lelament, es mi
llorara la cadencia deis t rajectes, 
per tal que estiguin millor distri
bu"its alllarg del dia. 

FOTO: Subdele¡acl6/ lmatge de la reunió d'ahir a la subdelegació 

"avaluarem periodicament amb 
els sindicats la demanda d'ocupa
ció en el sector a mida que avan
ci la campanya i vetllarem per 
la correcta aplicació de les me
sures de salut laboral que s'im
plementin dins del context de la 

pandemia que han de garantir 
una campanya segura pera tot el 
col·lectiu de treballadors que hi 
participen". Crespín va defensar 
un cop més, en aquest sentit, que 
"és fonamental ·la garantia deis 
seus drets laborals". 
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Abaten 34 pares senglars a 
l' embassament d'Utxesa per 
reduir-ne l'especie a la zona 
Ca~adors locals i Agents Rurals van coordinar l'acció 

Torres de Segre 
ACN 

Un grup de ca~adors de Torres 
de Segre (Segria) van abatre la 
setmana passada a l'entorn de 
l'embassament d'Utxesa 34 porcs 
senglars, una xifra record al mu
nicipi en un control biologic com 
aquest. L'actuació, que es va dura 
terme amb l'objectiu de reduir la 
població d'aquesta especie al ter
me municipal, va comprar amb 
l'ajuda de gossos, la coordinació 
deis Agents Rurals i la supervisió 
de tecnics de I'Ajuntament de To
rres de Segre. La batuda es va fer 
a la zona del 'Mirador elevat del 
19' d'Utxesa, una zona on habi
tualment es concentra un nom
bre ele.vat de porcs senglars. La 
disminució intencionada del ni
vell de l'aigua va facilitar l'acció 
destinada a controlar la superpo
blació d'aquesta especie. 

Els Bombers 
apaguen un foc que 
cremava un turisme 
o ~OUPr a 

Efectius deis Bombers de la Ge
neralitat va apagar ahir al matí 
un foc que estava cremant un 
turisme al municipi de Mo
llerussa (Pia d'Urgell). 

Pel que fa als fets, l'avís es va 
produir a les 11.13 hores i se
gons van explicar fonts del cos 
de Bombers, el conuductor del 
vehicle no va patir cap lesió i va 
sortir il·les. En el servei va tre
ballar una dotació. 

FOTO: Aj. Torres Segre 1 Els ca~adors que van participar a la batuda 

Periodicament, s'organitzen 
batudes d'aquestes característi
ques, ja que s'autoritza als ajunta
ments organitzar-les per controlar 
la població d'una especie sense 

predadors que genera múltiples 
problemes a la societat. Els pares 
senglars causen danys als conreus 
de pagesos i provoquen accidents 
de transita les carreteres. 

Cremen dos contenidors de rebuig en 
una deixalleria situada al nucli de Cervera 
Els Bombers de la Generalitat van haver de treballar ahir en un incendi 
que es va produir a !'interior d'una deixalleria de Cervera (Segarra) a 
causa d'un toe que va acabar crenant dos contenidors de rebuig. Els 
serveis d'emergencia van rebre l'avís del succés a les 7.28 del matí i no 
es van haver de lamentar danys humans. 

S'esfondra la teulada d'una casa a Tremp 
i part de la coberta acaba caient al carrer 
La teulada d'una casa de Tremp va esfondrar-se ahir de forma parcial i 
va acabar cedint part de la coberta de l'immoble, que va acabar caient 
al carrer, tot i que no va haver-se de lamentar danys ni afectacions per
sonals. Pel que fa als fets, van succeir ahir a les 16.00 hores al carrer 
Ramon Soldevila i van treballar-hi tres dotacions. 

FOTO: Aj. íarrega 1 Una de les persones que participa al projecte 
-----·-····--·---------

Tarrega amplia fins al febrer 
el projecte 'Retra(t)acció' 
que havia de finalitzar avui 
Timega ha ampliat fins al mes 
de febrer el projecte etnogratic 
Retra(t)acció, que havia de fi
nalitzar avui. La darrera fase del 
projecte, promogut per I'Arxiu 
Comarcal de I'Urgell i el foto
graf Jaume Solé, s'allargara per 
poder completar l'arxiu de foto
grafíes de les persones partici
pants. L'activitat, que és a punt 
·de culminar la seva desena fase, 
documenta l'evolució física i es-

tetica de la ciutadania integrant 
un fons que es dipositara a I'Ar
xiu Comarcal de I'Urgell. La deci
sió s'ha pres a causa de la pan
demia, jaque les peticions s'han 
hagut d'atendre de forma més 
esglaonada. Unes 1.400 perso
nes integren aquest fons do
cumental, un 40% de les quals 
s'han deixat retratar cada any 
des del 2011 i que enguany tam
poc no ha volgut faltar a la cita. 

CCOO denuncia la manca 
d'un pla d'igualtat al cos 
de Mossos d'Esquadra 
CCOO ha denunciat que la Ge
neralitat esta incomplint la nor
ma de plans d' igualtat entre ha
mes i dones al Cos de Mossos 
d'Esquadra. S@'gons el sindicat, 
que va presentar el passat 23 
de desembre un Requeriment 
Administratiu preví a demanda, 
l'executiu ha vulnerat de forma 
"flagrant" i "reiterada" el Reial 

Decret 901/2020, pel qual es 
regulen els plans d' igualtat de 
tracte. CCOO insta a I'Adminis
tració a qué comenci a desenvo
lupar de manera real i efectiva 
la tasca que li correspon en ma
teria d'lgualtat, i recorda la seva 
obligació legal de crear el pla 
que encara no te i que és obli
gació per a totes les empreses. 
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