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. , , 
la vacunacion comenzara en las 
residencias de la Pobla y BaiOfia 1 
/ La velocidad de contagio y 
el riesgo de rebrote bajan en la 
demarcación aunque registra 
tres muertes y 133 positivos 
./ Las reservas hoteleras en el 
Pirineu de Lleida se disparan 
tras el 'cierre' de la Cerdanya 
por el aumento de casos 

Espectacular 
'tió' para 
la Navidad 
del Palau 
d~nglesol 

: Salut recibirá 
1.595 dosis 
para ocho 
geriátricos de 

. la Generalitat 
La 'consellera', Alba Vergés, 
dijo que se trata de centros 
elegidos porque no tienen en 
estos momentos n1ngún caso 
activo de Covid-19. 

FOTO: P.A. / Un grupo de personas junto al 'tió' que ha instalado el ayuntamiento COMARQUES! PÁG. 18 
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QUE NO ENS FALTIN 
ELS MOTIUS PER SOMRIURE 

BON NADAL 1 SALUT, MOLTA SALUT! 
INF U'T OBRE ELS ~RES CS GAL 

FOTO: N. García 1 El centro de Balilfia donde ya se vacunará el domingo 

TEMA DEL OlA PÁGINAS 3-6 

El alcalde de les Borges reclama 
desdoblar la N-240 para evitar 
accidentes como el del miércoles 
Enrie M ir hizo notar que ya hace reclama desdoblar la vía ya pi-
demasiados años que se convi- dió hace meses al Servei Catala 
ve con esta problemática y aña- de Transit que no opte por es-
dió que la situación se complica ta opción cuando haya niebla 
con la niebla y con el desvío del densa para no "empeorar" la 
tráfico desde la AP2 a la N-240 circulación por la N-240. Tam-
cuando hay falta de visibilidad. bién lamentó que "no sea una 
En este sentid", y a raíz de la prioridad de Fomento la cons-
colisión múltiple del miércoles, trucción de unas buenas carre-
recordó que la plataforma que teras". COMARQUES 1 PÁG.17 

.,_,. La Paeria hará auditorías 
técnicas a unos 300 edificios 
de titularidad municipal 
Serán inmuebles antiguos o en compró mucho patrimonio, pe-
malas condiciones. El primer ro no se destinó recu rsos eco-
teniente de alcalde,. Toni Pos- nómicos para el mantenimein-
tiur, apuntó que "en la anterior to ni la mejora de la eficiencia 
etapa municipal socia lista se energética" LOCALI PÁG. U 
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Salut inicia la vacunació aquest 
diumenge a les residericies de 

• 

gent gran de Balafia i la Pobla 
El departament rebra les 1.595 primeres dosis i les distribuira 
en vuit geriatrics de titularitat pública que no tenen cap positiu 

El Departament de Salut 
rebra diumenge 1.595 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus i comen~ra la 
vacunació aquell mateix dia 
en vuit residencies de gent 
gran catalanes, entre les 
quals hi ha les de Balflfia 1 
(Ueida) i la Pobla de Segur. 

Barcelona 
AGENCIES 

Així ho ha anunciat dijous la con
sellera de Salut, Alba Vergés, que 
va compareixer en roda de pre
msa i va reclamar "no abaixar la 
guardia" i "extremar les mesures" 
en vigílies de les celebracions de 
Nada l. 

En concret, la campanya s'ini
ciara a la residencia Nostra Sen
yora de Ribera de la Pobla de Se
gur i a la residencia de Balafia; a 
la residencia La Merce de Tarra
gona, al centre Natzaret de Mó-
ra d'Ebre (Tarragona), així com 
a la residencia Creu de Palau de 
Girona, mentre que a Barcelona 
ciutat es tara al centre MiHenari 
de districte de Ciutat Vella, i a la 
residencia Feixa Llarga de I'Hos
pitatet de Llobregat. A Barcelona 
província, la vacunació seguira a 
la residencia assistida Fonts de 
Capellans de Manresa i a la resi 
dencia Sabadell Gent Gran. 

Tal com va detallar Vergés, es 
tracta de centres de titularitat pú
blica que han estat escollits per 
ser "verds", ésa dir, perque no te
nena hores d'ara cap cas actiu de 
Covid-19 i per la seva gran gran
daría, que facilitara la logística a 
el primer dia. 

Durant aquesta primera etapa, 
que s'allargara fins al mar~, el Go
vern preve u rebre cada dilluns un........, 
paquet de 60.000 vacunes, que 
comen~ara a administrar a l'en
dema gracies a l'ajuda de més de 
2.110 infermers, els quals ja han 
rebut formació específica per a 
posar-se en marxa. 

Tres setmanes després de la 

/ 

FOTO: Núria Gartia 1 Els residents del geriatric públic de Balafia seran vacunats diumenge mateix 

Dispositiu policial per custodiar~Jes 
vacunes en els punts de distribució 
Barcelona 
AGENCIES 

El conseller d'lnterior, Miquel 
Samper, va anunciar dijous un 
dispositiu policial conjunt deis 
Mossos d'Esquadra i les poli
des locals per custodiar les va
cunes, que sera "identic" al que 
hi va haver quan van arribar les 
mascaretes amb camions proce
dents de la Xina. 

En una entrevista a Rac1, va 
explicar que hi haura "una for~a 
de seguretat molt important" 
per evitar robatoris als punts de 
distribució pera Catalunya, que 
per seguretat no s'han donat a 
coneixer. 

Les vacunes arribaran i es 
distribuiran ultracongelades, en 
capses de gel sec, i en safates 
que recordaran, va dir Argimon 

per il·lustrar-ho, a les d'una "mi
nipizza". 

En cada safata hi haura 975 
dosis repartides en vials. Ca
da vial tindra cinc dosis. Quan 
s'obri i es processi un vial, s'hau
ran de vacunar amb diligencia 
cinc persones. 

Les expectatives en l'inici de 
la vacunació no poden fer obli
dar la delicadesa de la situa
ció actual de la pandemia ni la 
"complexitat logística" que sig
nifica l'administració del vaccí, 
va apuntar Argimon. Per mos
trar aquesta complexitat, va 
subratllar que cada any es po
sen a Catalunya uns 3 milions de 
dosis de vacunes i que el 2021 
se'n preveuen administrar 12 
milions del Covid-19. 

Un altre element de dificul-

tat, va destacar, és que ara es 
comen~a amb la vacuna de Pfi
zer/BioNtech pero que al llarg 1 
de l'any n'arribaran d'altres far
maceutiques. 

Per últim, va recalcar que les 
vacunes es basen en una tecno
logía "nova", si bé "no descone
guda", i s'ha de tenir malta cura 
durant tot el procés. 

La primera etapa de vacuna
ció es desenvolupara entre ge
ner i mar~ i es preveuen posar 
més de 700.000 dosis per cobrir 
les residencies de Catalunya i els 
professionals sanitaris. 

Segons les previsions del De
partament de Salut, a partir del 
mes de mar~ s'entrara en la se
gana etapa del pla de vacunació, 
que comen~ara per protegir les 
persones més grans de 80 anys. 

primera ronda de vacunació, els 
residents i professionals de cen
tres geriatrics rebran una sega
na dosi, un procés que l'executiu 
catala pretén agilitzar per poder 
immunitzar el més aviat possible 
als sanitaris, el següent col·lectiu 
al qual se li administrara el serum 
contra el Covid-19. 

D'altra banda, Vergés va re
clamar "extremar les mesures de 
precaució" de cara Nit de Nada! 
i Nada!, quan va instar a "buscar 
alternatives" en espais exteriors a 
les tradicionals sobretaules fami
liars per evitar la propagació deis 
contagis: "El que fem aquests 
dies condicionara la cruesa del 
m~s de gener ". -
// La consellera de Salut va de
manar "un últim estor~" fins a la 
vacunació, mentre que el secre
tari de Salut Pública, Josep Maria 
Argimon, va alertar que els casos 
segueixen augmentant dia a dia i 
que Catalunya esta en una situa
ció "molt delicada". 

"Avui comen~a Nadal, pero la 
setmana que ve és Cap d'Any i, sis 
dies després, Reis: una combina
ció diabolica", va destacar Argi
mon. 

Així mateix, el secretari de Sa
lut Pública va avisar que, davant 
la situació "dolenta" que es vi u al 
territori, caldra comen~ar a pen
sar en "me~res per a tot Cata-

. / 
lunya". 

"No es tracta d'ara aplicar me
sures en una, dues, tres o quatre 
comarques, no podem tenir ape
da~ada tot CataJuswa", va reblar 
Argimon, qui v&Áecordar que el 
proper dilluns 28 es revisaran les 
mesures i es decidira si s'apliquen 
noves restriccions . 

Argimon va reconeixer que 
l'inici de la vacunació és "motiu 
d'esperan~a" pero va advertir 
que el pla durara tot un any. Així 
dones la immunitat de grup, que 
en aquesta malaltia se situa entre 
el 70 i el 80%, no s'assolira fins a 
finals del 2021. 
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VIDA SOCIAL 

Concert de Nadal amb el grup Pixie Dixie 
La banda lleidatana va oferir un concert de Nadal organitzat pel Consell Comarcal de Segria a la pla~a 
Sant Joan. 

Jornada de germanor deis pessebristes 
I:Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va celebrar la seva Jornada de Germanor amb la celebració de 
!'Eucaristía al santuari de Sant Antoni de Padua dels franciscans, "els frarets". 

La Julia Carbonell visita Pinós i la Pobla 
El grup de vents de l'OJC va oferir un concert amb obres de Schubert, Bird i Fran~aix a la localitat de 
Pinós, mentre que amb el seu format orquestral va oferir 'Danses del Segre' a la Pobla de Segur. 

Vesprades teatrals a Gimenells 
El grup teatral Agropecuaria va representar 'La rambla de les 
floristes' en el marc del cicle 'Vesprades teatrals'. 

Premi pels joyes del Palau 
El Consellet d:Adolescents del Palau d'Anglesola va rebre el premi 
Jaume Ciurana al civisme, per part de la Genl!ralitat. 

Espectacle de titelles a Benavent 
Benavent va recolzar la Marató de TV3 amb l'obra teatral 'Els 
Pastorets de la muntanya' a la sala de l'Ajuntament. 
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