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Salut instal. lora 
annexos.a.l2 
CAP de Lleida 
pel cororiavirus 
El depa~ament de Salut ha co
men~at els tramits per instal·lar 
espais annexos a més d'un 
centenar de centres d'atenció 
primaria (CAP) de tot Catalun
ya per poder-hi fer l'activitat 
relacionada amb el Covid-19 
i diferenciar-la de la que no té 
relació amb la pandemia. En 
concret, s'instaHaran moduls 
per fer proves PCR, tests rapids, 
identificació de contactes o ex
ploracions i garantir que els 
CAP puguin tenir "espais dife
renciats per patologies, per as
segurar una major seguretat de 
professionals i ciutadans" . 

Aquests moduls estan pen
sats per als CAP amb dificültats 
d'espai i es preveu que entrin 
en funcionament a partir del 
gener. La instaHació a la re
gió sanitaria lleida es fara en 
12 CAP: Balafia-Pardinyes; Ca
ppont; Eixample; Onze de Se
tembre i Primer de Maig, de 
la ciutat de lleida; i als CAP 
d'Aicarras; Bellpuig; Les Borges 
Blanques; Balaguer; Almace
lles; Agramunt i Albatarrec. A 
I'Ait Pirineu i Aran, seran 6 mo
duls als CAP de La Seu; El Pont 
de Suert; Sort; La Pobla de Se-' 
gur; Tremp i Oliana. 

El cribatge del 
barri de Cappont 
realitza 773 test 
dtpids de Covid-19 
Aquest dissabte es va realitzar 
un cribatge a la regió sanitaria 
de Lleida, centrat en el barrí 
de Cappont, on es van fer 773 
tests de coronavirus, dins del 
pla de cribatges que s'estan 
fent a tots els barris de Ueida. 
Els cribatges intensius de tests 
rapids d'antígens per detectar 
positius asimptomatics del Co
vid-19 es van comen~ar a fer a 
Lleida Ciutat al Pavelló Onze de 
Setembre, pero en les darre-
res setmanes s'han estes a la 
resta de barris de la capital del 
Segria. D'altra banda, el Conse-
11 General d'Aran va informar 
aquest diumenge que s'havia 
confirmat un cas positiu per 
Coronavirus, i va precisar que la ......, 
persona afectada per la infec-
ció es troba en a'illament do
miciliari. El govern del Consell 
General va recordar també la 
necessitat de seguir tetes les 
mesures preventives establer-
tes per les autoritats sanitaries. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 18/12/2020 
Regions sanitaries de Lleida i J'Alt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran 

81 22 21.810 3.344 27 440 78 

Seguiment epidemiologic 

La regió de Lleida registra 
vuit morts i el risc de rebrot 
segueix disparat al Pirineu 
Es confirmen 129 nous contagiats i la velocitat de 
propagació segueix a l'al~a a tates dues regions 

/ 

El Departament de Salut va 
confirmar ahlr la suma de 
129 nous poslttus de Covld a 
la demarcacló de Llelda (67 
a la plana 1 62 al Plrlneu). El 
rlsc de rebrot seguelx pujant 
1 se sltua en 1.083 punts a 
I'Ait Plrlneu II'Aran, 1327 a 
la regló de Llelda. 

Lleida 
ACN 

A la regió sanitaria de Ueida hi ha 
21.025 casos confirmats per PCR 
o antígens, 67 més. Són 21.810 
si es tenen en compte tetes les 
proves. Un total de 440 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandemia (8 més). En
tre el9 i el15 de desembre es van 
notificar 13 morts, 7 la setmana 
anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 30 punts i se situa en 327, per 
sobre del registrat la setmana an
terior (186). La velocitat de pro
pagació puja 8 centesimes, fins 
a 1'1,38, mentre que la setmana 
anterior era de 0,83. La taxa de 
confirmats per PCR/TA esta en 
138 per cada 100.000 habitants, 
i la incidencia a 14 dies és de 249 
(233 en l'interval anterior). 

El 3,95% de les proves donen 
positiu. Actualment, hi ha 81 pa
cients als hospitals (+3). Entre el9 
i el15 de desembre els ingressats 
eren 69, 67 en l'int~rval anterior. 

, LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 
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La regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i !'Aran registra 3.155 casos 
confirmats per PCR o TA, 62 més, 
i 3.344 sumant t<?tes les preves. 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del9/12 al 

15/12) 

Font: Departament de Salut 

Un total de 78 persones han mort 
des de l'inici de la pandemia, dues 
més que les declarades fa 24 he
res. El risc de rebrot puja 86 punts 

i se situa en 1.083. La setmana 
del 2 al 8 de desembre estava en 
374. 

. En paraHel, I'Rt també puja en 
24 hores, de 2,01 a 2,10. En l'in
terval anterior estava en 1'1,05. La 
taxa de confirmats per PCR és de 
359 casos per cada 100.000 habi
tants. La incidencia acumulada a 
14 dies esta en 525, pels 359 de 
l'interval anterior. El 4,59% de les 
preves que es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 22 pacients in
gressats (ídem). Entre el 9 i el 15 
de desembre hi havia 27 hospita
litzats i no es va registrar cap de
fundó, mentre que en el període 
anterior van ser 27 ingressats i 4 
morts. 

SITUACIÓ A CATALUNYA 

La velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, se
gueix a l'al~a i ha passat a 1,51, 
una decima més en comparació 
amb divendres (1,41). El risc de 
rebrot també creix i ja és de 336, 
34 punts més, mentre que la inci
dencia a 14 dies s'eleva de 229,06 
a 239,19, segons les últimes da
des del Departament de Salut. 
S'han declarat 2.347 nous casos 
confirmats per PCR. 
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Oontr9ls policials a Linyola per 
dissuddir la mobilitat deis ve'ins 

La residencia 
geriatrica 
de Tremp ja 
acumula60 
defuncions L'Ajuntament agraeix la col·laboració 

ciutadana, pero ja sumen 150 casos 
El Mosto• d'E1quadr1 van 

bllr control• ahlr ls 
eutsos de Unyol per 

dlnuadlr ls v 1nt do JOrtlr 
d 1 pobl , 

Linyola 
ACN 

l'Ajuntament de linyola (Pia d'Ur
gell) demana a la població que 
eviti "despla~aments innecessa
ris" fora del municipi amb l'objec
tiu de frenar el brot de covid-19 
que afecta més de 150 ve"ins, se
gons fonts municipals. Coincidint 
amb el primer cap de setmana de 
confinament comarcal, els Mos
sos d'Esquadra han comenr;at a 
realitzar controls als accessos de 
la població que s'allargaran du
rant tot el cap de setmana. Ser-

-

FOTO: ACN/ Es vol evitar que el rebrot s'estengui a la resta de la comarca 

veixen per vigilar que la gent no 
canvii de comarca i també per re
comanar als ve"ins del poble que 
es desplacin només per motius 
de feina o de forr;a major. l'alcal
de de Linyola, Alex Mases, s'ha 

mostrat satisfet amb la resposta 
de la població per intentar frenar 
el brot pero diu que és aviat per 
"cantar victoria". 

Tot i no haver-hi una ordre es
pecífica a Linyola que impedeixi 

Generalitat 
de Catalunya ?,5 

la mobilitat comarcal, I'Ajunta
ment recomana a la ciutadania 
que eviti sortir del poble. l'objec
tiu és reduir al maxim la mobilitat 
deis ve"ins i impedir que el brot de 
Covid-19 declarat aquest dimarts 
s'estengui a altres pobles del 

· Pla d'Urgell. Per aconseguir que 
aquestes recomanacions siguin 
"efectives" des de la "capacitat i 
potestat municipal", !'alcalde Alex 
Mases va explicar que mantenen 
contacte amb Mossos d'Esquadra 
i el Procicat. 

En aquest sentit, els Mossos 
taran controls als diversos ac
cessos que té la població. Un 
d'aquests es va fer aquest dis
sabte al matí a !'entrada sud. Una 
patrulla d'agents va aturar els ve
hieles que entraven i sornen del 
poble per preguntar-los d'on ve
nien i cap a on es dirigien i també 
per recomanar que no sortissin 
del poble si no és per motius de 
forr;a major. La majoria van al·le
gar que venien de treballar. 

El brot de Covid-19 que aes de 
fa un mes afecta la Residencia 
Fiella de Tremp ha causat una 
nova mort en les darreres ha
res, de manera que el total 
d'usuaris que han perdut la vi
da des de l'inici del brot és de 
60. Segons dades del Departa
ment de Salut, aque~t dissabte 
hi havia 17 usuaris que conti
nuaven sent positius, deis quals 
10 es traben a l'equipament de 
gent gran, 6 estan ingressats a 
!'Hospital Comarcal del Pallars 
i un altre ha estat traslladat to
ra del centre. Mentrestant, la 
xifra de treballadors positius 
es manté en 31. Aquest diven
dres han comenr;at les visites 
de familiars als usuaris, ja que 
el centre ja té la categoría ta
ronja. Salut record a. que sera 
d'aplicació el Pla de trobades 
amb persones residents per les 
testes de Nadal. 

Ouan tu 
hi ets 

Pren Vida! 

Milions 
de futurs 
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