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Llega la vacunación a Lleida 
~ La residencia 
de Balafia y la de 
la Pobla de Segur 
recibirán hoy las 
primeras dosis 

~ El aislamiento 
de la Cerdanya 
trae a nuevos 
esquiadores a las 
pistas de Lleida 

Confirmados 
cuatro casos de 
la nueva variante 
británica del 
virus en Madrid 
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TEMA DEL OlA 1 PG.3-9 
FOTO: EFE 1 Las primeras dosis de la vacuna contra el Covid, de Pfizer, llegaron ayer a Guadalajara y de allí se han repartido a las comunidades 
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Tarr_agona ~ep 
les prim~res 

' ' vacunes, pero 
augmenta el 
risc de rebrot 
les dues regions sanitaries de la 
demarcació de Tarragona tam
bé comen~aran avui a vacunar. 
Es fara a la residencia la Merce 
de la regió de Tarragona i a la 
Natzaret de Móra d'Ebre. L:'ini
ci de la campanya de vacunació 
arriba quan al Camp de Tarra
gona s'han registrat 22.336 ca
sos confirmats per PCR o tests 
d'antígens, 110 més que en les 
darreres 24 hores. Si es tenen 
en compte totes les preves, el 
nombre acumulat de casos des 
de l'inici de la pandemia és de 
23.302. En aquesta regió han 
mort 692 persones, S més que 
les declarad es fa tot just un dia. 
El risc de rebrot també puja 42 
punts en les darreres 24 hores i 
se situa en 345, per sobre de la 
setmana anterior, quan era de 
295. Mentrestant, la regió sani
taria de les Terres de I'Ebre, on 
es comen~ara a vacunar a Mo
ra, s'acumula, des de l'inici de 
la pandemia, 5.559 casos con
firmats per PCR o antígens, 8 
més que en el balan~ anterior, 
i 5.806 si es tenen en compte 
la resta de preves. En aquesta 
regió han mort 128 persones, 4 
més que en el balan~ anterior. 
El risc de rebrot puja 5 punts i 
se situa en 287, molt més ele
vat que el de la setmana ante
rior, quan era de 171. 

Giro na 
administra 
la vacuna al 
geriatric Creo 
del Palau 
En el cas de Girona, l'inici de la 
campanya de vacunació con
tra el Covid-19 es fara al centre 
geriatric la Creu del Palau. la 
situació actual a la regió sanita
ria de Girona també empitjora, 
els casos confirmats per PCR i 
·TA acumulats són 39.478 (162 ~
casos més que el día anterior) 
i pugen a 42.316 si es tenen en 
compte totes les preves. Des 
de l' inici de la pandemia han 
mort 1.293 persones en aquest 
territori, 4 més que les declara-
des fa 24 hores. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

La campanya de vacunació 
a la regió de Lleida comenc;a 
avui a la residencia de Balafia 
A I'Ait Pirineu i I'Aran també es faran les. primeres 
vacunacions a la reside-ncia de la Pobla de Segur 
La campanya de vacunació, 
que comen~ avui arreu del 
territori espanyol, també 
arriba a la demarcació 
de Ueida. La Residencia i 
Centre de Día Ueida Balafia 
1 i la residencia Nostra 
Senyora de Ribera de la 
Pobla de Segur seran les 
primeres en subministrar les 
vacunes contra el Covid-19. 

lleida 
REDACCIÓ/EFE 
L:'anomenat "principi del final" de 
la pandemia també arriba aques
ta tarda a la demarca ció de lleida 
en forma de vacunes. A la Regió 
Sanitaria lleida, la primera vacu
nació contra el Covid-19 tindra 
lloc a les 16.00 hores a la Resi
dencia i Centre de Dia per Gent 
Gran lleida Balafia 1, de la ciutat 
de Lleida. Es fara amb la presen
cia de la Gerent de la Regió, Divi
na Farreny, acompanyada del De
legat del Govern a lleida, Ramon 
Farré, els quals estaran presents 
durant la l'administrament de la 
vacuna, juntament amb un redu"it 
nombre de mitjans grafics. 

FOTO: ACN 1 La residencia de Balilfia és una de les considerades "verdes" al no tenir cap cas actiu de Covid-19 

El procediment sera el mateix 
a la Regió Sanitaria de I'Ait Pirineu 
i I'Aran, on s'administrara per pri
mer cop la vacuna a la Residencia 
Nostra Senyora de Ribera de la 
Pobla de Segur, també a les qua
tre de la tarda i, en aquest cas, 

amb la presencia del director de 
sector sanitari de la regió, Miquel 
Abrantes, acompanyat de la de
legada del Govern a I'Ait Pirineu i 
Aran, Rosa Amorós. 

Aquesta tarda també comen
~aran les vacunacions en altres 
set residencies de la resta de les 
arees sanitaries catalanes, que 
han estat triades seguint un triple 

FOTO: ACN 1 Argimon calcula que la campanya durara tot un any 

criteri : són residencies "verdes", 
ésa dir, sense cap cas actiu de Co
vid-19, de titularitat pública i de 
gran grandaria. 

Durant aquesta primera etapa, 
que s'allargara fins a mar~, el Go
vern de la Generalitat preveu re
bre cada dilluns 60.000 vacunes, 
que comen~ara a administrar l'en
dema grades a l'ajuda de més de 

2.110 infermeres i infermers que 
ja han rebut formació específica. 

Tres setmanes després de la 
primera ronda de vacunació, els 
residents i professionals de cen
tres geriatrics rebran una sego
na dosi, un procés que l'executiu 
catala pretén agilitar per a poder 
immunitzar com més aviat millor 
als sanitaris. 

La residencia Feixa Llarga_ 
de !'Hospitalet de Llobregat 
acullla primera vacunació 
El Departament de Salut admi
nistrara la primera vacuna aquest 
diumenge a la residencia Feixa 
llarga de !'Hospitalet de llobre
gat. a les 12 hores a la residencia 
Feixa llarga. El secretari de Salut 
Pública, Josep Maria Argimon, 
ca assenyalar que l' inici de la va
cunació és "motiu d'esperan~a" 

pero també va advertir que el 
pla durara tot un any. Aix,í 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. Argimon també 
va demanar que no es relaxin les 
precaucions amb !'arribada de les 
vacunes. 
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L'hostaleria 
ripollesa ve u. 
"turismefóbia" en 
el tancament 
L'hostaleria del Ripolles con
sidera que el tancament que 
pateix la com'arca, juntament 
amb la Cerdanya, crea "turis
mefobia" envers els ciutadans 
de Barcelona i la seva area me
tropolitana. El sector assenya
la que les mesures preses pel 
Procicat "criminalitzen" la gent 
que va a les segones residen
cies i destaca que en les loca
litats turístiques el nombre de 
casos és "molt petit". "Aquí es
tem produint un trencament 
molt important a la societat", 
adverteix el membre de la Fe
deració d'Hostaleria del Ripo
lles i director de !'Hostal Els 
Ca~adors, Ramon Pau. Els hos
talers del Ripolles, pero, donen 
per fet que el Procicat no aixe
cara dilluns les mesures restric
tives que va imposar. "Les es
perances que ens obrin diHuns 
són zero", assenyala Pau. 

Continua el malestar entre 
els hostalers del Ripolles i la 
Cerdanya per la decisió del Go
vern de tancar les dues comar
ques. Des del sector conside
ren que es criminalitza la gent 
de Barcelona i la seva area me
tropolitana i que tenen sego
nes residencies en aquesta zo
na. El membre de la Federació 
d'Hostaleria del Ripolles i direc
tor de !'Hostal Els Ca~adors, Ra
mon Pau, lamenta la situació i 
posa en valor el fet que el nom
bre de casos en localitats peti
tes i turístiques- com Ribes de 
Freser, Queralbs o Pardines els 
casos de Covid són molt pocs. 

Camions atrap·ats 
al Regne Unit no 
tornaran a Espanya 
fins Cap d'Any 
La patronal de transportistes 
Fenadismer ha denunciat que 
milers de camions espanyols i 
de la resta d 'Europa continuen 
atrapats al Regne Unit després 
del tancament de la frontera 
francesa per contenir l'expan
sió del coronavirus i que molts 
d'ells no tornaran a Espanya 
fins Cap d'Any. A més, segons 
la patronal, el servei ferrovia ri 
d'Eurostar perque els camions 
puguin creuar _el cana l de la 
Manega esta operant a menys 
del 50% de capacitat, de ma
nera que els transportistes que 
arriben a Calais han d'esperar 
diverses hores per embarcar. 

Situació a 25/12/2020 
Regions. sanitaries de Lleida i l~lt Pirineu i Aran 

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

91 14 22.442 3.635 454 78 

Seguiment epidemiologic 

5892,0 l 4996,59 9,96 454 78 

Font : Departament de Salut 

Puja el risc de rebrot i baixa 
la velocitat de contagi a les 
regions de Lleida i el Pirineu 
La demarcació de Lleida suma 86 positius més i 
I1Ait Pirineu i Aran 11, sense cap nova defunció 
La demarcació de Ueida va 
sumar ahir 97 positius més 
de Covid (86 a la plana i 
11 al Pirineu), mentre que 
no s'ha registrat cap nova 
defunció, segons les dades 
de Salut. El risc de rebrot 
puja mentre la velocitat de 
propagació baixa, a totes 
dues regions. 

Lleida 
ACN 

A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
21.644 casos confirmats per PCR 
o antígens, 86 més. Són 22.442 si 
es tenen en compte tates les pro
ves. Un total de 454 persones han 
mort per coronavirus des de l'ini
ci de la pandemia (les mateixes). 
Entre el16 i el 22 de desembre es 
van notificar 16 defuncions, per 
les 13 de la setmana anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu-
. ja S punts i se situa en 296, per 

sota del registrat la setmana an
terior (345). La velocitat de pro
pagació (Rt ) baixa S centesimes 
en 24 hores, fins a 1'1, mentre que 
la setmana anterior era de 1,42. 

...J.p taxa de confirmats per PCR/ 
TA esta en 145 per cada 100.000 
habitants, i la incidencia a 14 dies 
és de 308 (256 en l'interval ante
rior). El 4,51% de les proves do
nen positiu. Actualment, hi ha 91 
pacients als hospitals, 2 més que 
fa 24 hores. Entre el 16 i el 22 de' 

llEIDA CATALUNYA ESPANYA (*) MÓN 

Positius 26.077 _Po_s_iti_u_s -----=3.=8::;5·:..:2:.:5.:1 Positius 1.842.289 _Po_s_in_·u_s_...:8::.:0::.;•..::.45:.;3:.;•:..:4""6""0 
Morts 532 Morts 16.837 Morts 49.698 Morts l. 761.612 -------'--- -------- --------

desembre els ingressats eren 90, 
pels 69 de l'interval anterior. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i !'Aran registra 3.439 casos 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 15/ 12 al 

21/12) 

Font: Departament de Salut 

confirmats per PCR o TA, 11 més, 
i 3.63S sumant tates les proves. 
Un total de 78 persones han mort 
des de l'inici de la pandemia, les 

(* ) Dades de dimecres 23/ 12 

mateixes que fa 24 hores. El r isc 
de rebrot puja 31 punts, fins als 
931, mentre que el de la setmana 
del 9 al 15 de desembre se situa
va en els 1.101. 

En paral·lel, I'Rt també bai
xa, fins a 1,16. En l'interval ante
rior estava en el 2,09. La taxa de 
confirmats per PCR és de 453 per 
cada 100.000 habitants. La inci
dencia acumulada a 14 dies és de 
819, pels 535 de l'interval ante
rior. El 7,6% de les proves que es 
fan donen positiu. 

A la regió hi ha 14 pacients in
gressats (-2). Entre el 16 i el 22 de 
desembre hi havia 21 ingressats 
i S defuncions, mentre que en el 
període anterior van ser 26 els 
hospital it zats i no es va registrar 
cap mort. 

PUIGCERDA, El MUNICIPI 
AMB MÉS RISC DE REBROT 

Puigcerda es manté c:om el 
municipi catala amb més risc de 
rebrot, amb 2.490. En segona po
sició hi ha Vilafant, amb 1.618, 
i en la tercera Palafrugell, amb 
1.00S. En paral·lel, les t res lo
calitats amb majar velocitat de 
contagi són Tortosa (2,39), Valls 
(2,27) i Vilafant (2,2). 
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