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Nadales. Alumnes de les cinc escoles
de Tàrrega canten cançons de Nadal
per carrers i places

Obituari. Mor Desmond Tutu, un
heroi de la lluita contra l’apartheid a
Sud-àfrica amb una ànima de gegant

Els hospitalitzats cauen un
70% amb un any de vacunes
malgrat pujar els contagis
Aniversari || Una dona de la Pobla
va rebre la primera dosi el 27 de
desembre del 2020
Més casos, menys greus || Els
positius d’aquest desembre
tripliquen els de l’any passat
Morts || Un 80 per cent menys
que fa dotze mesos i gairebé
un 40% menys a l’UCI
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El preu de l’oli
d’oliva a granel
es dispara un
25 per cent a les
cooperatives
El producte envasat
també puja un 8%
albert gonzález

Leocàdia Peña.

Primera vacunada
del Pirineu

«La vacunació
hauria de ser
obligatòria»
és notícia ❘ 3-4
joan gómez

Les principals cooperatives
productores d’oliva arbequina estan venent l’oli a granel,
que es destina majoritàriament
a l’exportació, un 25 per cent
més car que fa un any. El producte envasat també ha pujat fins al 8 per cent al llarg
d’aquest any.
lleida i comarques ❘ 8

Aragonès confia que el
2022 es desbloquegi
el conflicte polític
amb l’Estat espanyol
El president de la Generalitat,
Pere Aragonès, fa una crida a
construir una alternativa si la
negociació amb el Govern s’encalla, però confia a arribar a
desbloquejar el conflicte polític.
pANORAMA ❘ 13

La Urbana multa més
de sis-cents usuaris de
patinets en onze
mesos a Lleida

La cursa de l’Indiot de Mollerussa esquiva la covid amb 700 inscrits
esports ❘ 17

La Urbana de Lleida ha imposat més de sis-centes denúncies
a usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP), com els
patinets elèctrics, en els onze
primers mesos d’aquest any.
lleida i comarques ❘ 10
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Les vacunes funcionen. Així ho demostren les xifres davant la presència de la nova variant del coronavirus òmicron,
que malgrat que és tres vegades més contagiosa, el percentatge d’hospitalitzacions a la demarcació de Lleida s’ha
reduït substancialment en comparació amb les dades de fa un any, quan es va iniciar la vacunació contra la Covid-19.
la situació a Lleida

coronavirus

Les morts per Covid cauen un 80% i un
70% els ingressos a Lleida per la vacuna

Pugen els contagis, dels quals el 4,7% acaben hospitalitzats, davant del 14% del 2020
e. farnell

❘ llEIDA ❘ La Covid no ha donat
treva per Nadal i han pujat
tots els indicadors a uns nivells
semblants als de l’any passat.
Tanmateix, la situació no és la
mateixa quan es compleix un
any des que es van començar a
administrar les primeres vacunes contra la Covid-19. Actualment, a les comarques de Lleida
hi ha cinc vegades més contagis
que el desembre del 2020, amb
2.690 positius registrats en l’últim balanç, quan en la mateixa
setmana de l’any passat es van
registrar 877 casos, malgrat que
el percentatge d’hospitalització
(tant a planta com a les UCI) és
un 70% inferior, al passar que
un 12,5 per cent dels infectats
requerissin hospitalització al
3,8% actual. El 27 de desembre
de fa 12 mesos estaven ingressats a planta 98 casos diagnosticats davant dels 82 actuals,
mentre que els casos més greus
que van requerir ingrés a l’UCI
han baixat de l’1,3% del total
de contagis al 0,8 per cent. Més
significatiu és el resultat de la
campanya de vacunació en els
casos comptabilitzats de morts.
Fa un any, dos de cada 100 encomanats per Covid morien
(1,9%), mentre que en l’actualitat és un de cada 200 (0,4 per
cent), és a dir, la mortalitat el
virus ha caigut un espectacular 80%.
Tanmateix, malgrat aquestes
bones dades, no s’ha d’abaixar
la guàrdia. Així, Salut va notificar ahir la mort de tres persones
a Lleida des de divendres passat, dos a la regió sanitària del
Pirineu i una a les comarques
del pla, amb la qual cosa des de
l’inici de la pandèmia Lleida ja
suma 900 defuncions. Des de
divendres també s’han comptabilitzat 533 nous casos i hi ha
98 persones hospitalitzades, de
les quals 22 a l’UCI.
Pel que fa a la campanya
de vacunació a les residències
d’avis la immunització també
ha estat molt efectiva. Des del
mes de març del 2020, a la província de Lleida han mort 440
usuaris per Covid, 234 a la regió sanitària del pla i 106 a la
del Pirineu. L’estadística constata que 394 van perdre la vida
entre el març i el desembre del
2020, mentre que la xifra s’ha
reduït a 46 aquest any, un 90%
menys tenint en compte que el
període de temps és més gran
(10 mesos l’any passat i gairebé
12 en aquest).

any 2020

en primera persona
d. salut

17 morts
12 pacients a l’UCI
98 hospitalitzats
a planta

Primera vacunada del Pirineu

«Els que no es
vacunen són
incrèduls o els
falta informació»

.
.

.

n Leocàdia Peña va ser fa un
any la primera persona a la
qual es va administrar la vacuna a la regió sanitària del
Pirineu. És natural de Cerbi,
a les Vall d’Àneu, i fa cinc
anys que viu a la residència
Nostra Senyora de Ribera de
la Pobla de Segur. Ja fa un
mes que li van administrar la
dosi de reforç i va assegurar
que “totes les persones que
no es vacunen són incrèdules o els falta informació”.
“La vacunació hauria de ser
obligatòria per poder acabar
d’una vegada amb aquesta
maleïda pandèmia.”
Assegura que enguany ha
pogut passar el Nadal amb
la seua filla, cosa impossible l’any passat, “quan estàvem tancats sense poder
estar amb la família”. “Va
ser una cosa gairebé criminal
i la vacuna és essencial per
seguir endavant per intentar
fer una vida normal”, va assenyalar Peña.

.

877 contagis
any 2021
10 morts
22 pacients a l’UCI
82 hospitalitzats
a planta

. .

.
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2.690 contagis

Leocàdia Peña

Leocàdia Peña, primera persona a la qual es va administrar la vacuna.

dades de la covid-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
Casos confirmats amb PCR/TA

Des de l’inici de la pandèmia

ingressos hospitalaris

lleida

Defuncions

2.690
2.330

Morts

104
80

1.405

70.871
900(2)
76,9%

Casos

10

88

immunitzats

catalunya

6

1.200.037
24.453
79%

Casos
Morts

3

immunitzats

espanya
02/12-08/12

09/12-15/12

16/12-22/12

02/12-08/12

09/12-15/12

16/12-22/12

02/12-08/12

09/12-15/12

16/12-22/12

5.718.007
89.019
89,8%(3)

Casos
Morts

CASOS CONFIRMADOS
Data
Risc de rebrot
lleida

16/10-22/10
09/10-15/10
02/10-08/10

acumulada
HOSPITALARIOS
RT(1) INGRESOS incidència
en 7 dies

pirineu

lleida pirineu

lleida

pirineu

1.269 1.394

1,12 1,14

608,70

619,11

1.273 1.548
687

768

vacunats primera
DEFUNCIONES
% pcr/TA positives
dosi
lleida

pirineu

4.123 1.388

lleida

immunitzats

món

pirineu

12,44 11,97

Casos

1,52 1,17

518,04

584,87

2.453

515

11,40

12,97

Morts

1,13 1,42

322,16

300,99

1.024

264

10,50

12,08

immunitzats

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus							

Font: Departament de Salut

279.534.118
5.398.324
48,89%

(2) 921 segons l’estadística d’AQuAS
(3) % de pauta completa dels majors de 12 anys
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marta alòs || viure per veure

privat

Botigues i botigues...

l’ascensor

Ni solitud ni
festes massives

E

mena de salutació de pati d’escola? La
m vaig emocionar tant quan vaig
fórmula més habitual és el llançament
escoltar la dependenta de la bosobtat d’un “holaaaaa!” arrossegat, més
tiga com em deia: “Ara li embollarg que un dia sense pa, seguit d’una
licaré amb paper de regal i un
indiferència total o, el que és el mateix,
bon llaç de color vermell”, que no me’n
d’un “ja t’ho faràs”. En el llenguatge covaig poder estar de donar-li les gràcies
quatre o cinc vegades abans de sortir per
mercial actual gairebé s’ha extingit la
la porta amb un somriure d’emoció que
fórmula protocol·lària habitual del “bon
traspassava els límits de la mascareta. De
dia” o “bona tarda” i ja no diguem del
cop i volta allò que fins fa pocs anys era
“Déu vos guard”, que deu ser gairebé
ben quotidià, és a dir, les normes bàsiun pecat mortal de necessitat. Ara tant
és que sigui matí o vespre perquè la saques que regien el comerç de tota la vida,
ara s’han convertit en un record llunyà, Les normes
lutació, com si et coneguessin de tota la
vida, ha traspassat la frontera del bon
gairebé de vitrina de museu. En algunes
botigues fins i tot es pot llegir un rètol bàsiques que regien
gust per caure en el cau de la barroeria.
ben fixat al taulell en què s’adverteix als el comerç de tota
I ja posats en aquesta mena d’intimitat
consumidors consumits que no s’emboli- la vida ara s’han
familiar, de menjar a la mateixa taula i
dormir en el mateix llit, és veu que és
ca la compra. Tant és que es tracti d’una
del tot lògic que la dependenta et tutegi
manta de sofà com d’una batedora o un convertit en un
encara que s’adoni que tu en cap moassecador de cabell. El fet és que, en els record llunyà
millors dels casos, la botiga en qüestió et
ment l’has deixat de tractar de vostè. I
facilita un full de paper d’embalar perquè
n’hi ha que s’ofenen i tot i et volen donar
tu mateixa emboliquis el producte i ja t’ho faràs, reina, lliçons gairebé exigint-te que les tutegis. Fa pocs dies
que en aquest establiment no estem per anar perdent el una dependenta que no deuria tenir més de vint anys
temps amb llacets i paperets de colors. I el tracte? Què em va dir que no la tractes de vostè perquè era molt
me’n dieu d’aquesta nova moda que fa que només que jove. Per respondre-li vaig fer servir la mateixa lògica
entris a l’establiment sempre hi hagi una dependenta per preguntar-li per què aleshores em tutejava si jo era
o dues que deixa anar un so gutural semblant a una molt més gran.

efe

Entre les persones
que s’han passat
aquests ja gairebé
dos anys de pandèmia sense veure
ningú ni socialitzar
amb familiars i amics
i els vídeos d’algunes
festes amb centenars de persones
que vam veure ahir
per les xarxes hi ha
el terme mitjà del
sentit comú, potser
el menys comú dels
sentits. Ni la por excessiva ni jugar a la
ruleta russa amb el
virus són adequats.

Els tuits els
carrega el diable
Ni el community
manager ni la directora dels serveis
de Comunicació
Digital de l’ajuntament de Barcelona
no haurien d’estar
ni un minut més
al seu càrrec. Confondre el president
Macià, que va morir
al llit ja vell, amb
el president Companys, afusellat
pel franquisme, és
intolerable.

la imatge
del dia

R. Pastó/R. Carulla
Són els dos guanyadors de la Cursa de
l’Indiot de Mollerussa,
de les poques proves
populars que s’han
mantingut per aquestes festes a Lleida.

Carmen Cabezas
És la secretària de Salut Pública de la Generalitat, l’organigrama de vacunació de la
qual és indispensable
per continuar frenant
el repunt de la Covid.

Leocàdia Peña
Aquesta dona de 85
anys originària del
Pallars Sobirà i actualment en una residència
de la Pobla va ser la
primera a vacunar-se
del Pirineu fa un any.

El volcà de La
Palma, apagat
Aquesta foto del capvespre a La Palma és el
primer que els veïns van
contemplar després de
85 dies d’erupció del volcà, la lava del qual ha arrasat tot el que ha trobat
al seu pas i ha provocat
pèrdues milionàries
a l’illa.

Ada Colau
Un mínim de rigor
històric cal demanar a l’ajuntament
de Barcelona. Fer un
tuit assegurant que
Macià va ser afusellat és ignorància.

