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El Bar~a viu Ufl notJ ridícul europeu, 
aquesta vegada contra la Juve (0-3), i 
acaba sego~ al seu grup de Champions 

D ' 1 Un tenia 
menys de 40 i els 256 
d'aquesta onada superen 
els 240 de la primera 

1 El risc de 
rebrot baixa de 200 al 
pla per primera vegada 
en dos mesos 

La residencia de 
Tremp ja suma 40 
defundons, la més 
luctuosa e Ponent 
La residencia Fiella de Tremp és la 
que acumula un majar nombre de 
morts a Lleida per Covid, al sumar-ne 
ahir sis més, cosa que elevaja a 40 el 
nombre total de defuncions. 

Margaret 
Keenan. 

1 pag. 30 
Mor Chuck Yeager, el primer pilot que 
va creuar la barrera del so i que es va 
refugiar a Sort quan fugia deis nazis 

La primera 
del món 
a rebre la 
vacuna Pfizer 
Margaret Keenan, una 
britanica de 90 anys 

El Regne Unit va iniciar ahir 
la campanya de vacunació al 
rebre les primeres dosis de 
la vacuna de la farmaceu
tica nord-americana Pfizer 
i l'alemanya BioNTech. La 
primera pacient a rebre-la ha 
estat Margaret Keenan, una 
dona de 90 anys. 
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QUE NO ENS FALTIN 
ELS MOTIUS PER SOMRIURE 

SON NADAL 1 SALUT, MOLTA SALUT! 
INFORMA'T ' ELS N XE GAL 
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Un condudor ferit i 
tres vaques mortes 
en un espedacular 
accident a Alins 

El conductor d'un turisme va 
resultar ferit ahir després que 
el seu vehicle xoqués contra tres 
vaques, que van acabar morint. 

COMARQUES 1 16 
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COL·LECTIUS VULNERABLES 

La residencia de Tremp ja acumula 
40 morts, la pitjor dada de Ll·eida 
Segons els sindicats, després de sis defuncions més 11 Salut admet que la situació 
q es va trobar era "complicada", pero descarta donar-ne més detalls 

REDACCIO 
1 LLEIDA 1 La residencia Fiella de 
Tremp és la que acumula un 
nombre més elevat de morts a 
Lleida per Covid, segons fonts 
sindicals. El gerüitric va sumar 
ahir sis defuncions més al cap 
de 10 dies de la intervenció del 
centre per part de la conselleria 
de Salut, motiu pel qualles de
funcions són ja 40. Fins ara, una 
de les xifres més elevades de 
morts en residencies per coro
navirus era la de la Llar de Sant 
Josep de Lleida ciutat, amb 36 
usuaris, segons l'advocat de les 
famílies. A Catalunya, el brot a 
la residencia Les Vinyes de Fal
set va causar uns 40 morts. A la 
primera onada, en un centre de 
Vilanova del Camí hi va haver 
47 defuncions, encara que en 
aquest cas no es va poder de
terminar quants van morir per 
Covid. 

Fonts de Salut van admetre 
que la situació que es van tro
bar a la residencia de Tremp 

PARTITS 

Els comuns exigeixen al 
Govern explicacions sobre 
les mesures que s'han 
aplicat i més personal 

era "complicada" i que estan 
treballant "per posar-ho tot en 
ordre" i "que tot funcioni de 
forma correcta", pero van des
cartar donar més detalls sobre la 
situació del centre. Mentrestant, 
familiars van denunciar que es 
van trobar amb problemes per 
parlar amb els usuaris i que des 
del centre els deien que "tenien 
molta feina". 

Fonts sindicals van assenya
lar que "qui s'hauria d'organit
zar són les famílies per demanar 
responsabilitats". Van remar
car que durant la segona ona
da hi ha hagut morts en altres 
geriatrics, "pero no tants". Els 
sindicats ja van denunciar fal
ta de personal i Gestió de Ser
veis Sanitaris (al capdavant del 
geriatric després de la interven
ció) va fer una crida per trobar 
treballadors. 

Actualment, hi ha 94 usuaris 
positius: 88 a la residencia, 9 a 
!'Hospital del Pallars, 2 alCen
tre Geriatric del Pirineu de la 
Pobla i 1 al geriatric de Guisso
na. Aquests 3 últims van donar 
positiu després de ser traslla
dats. A més, hi ha 43 empleats 
contagiats. Només hi ha S avis 
negatius: 1 a la residencia pel 
seu delicat estat de salut, 3 a la 
Pobla i 1 a Guissona. 

Davant d'aquesta situació, 
el grup Catalunya En Comú 
Podem ha exigit explicacions 

LA SITUACIÓ A LA RESIDENCIA DE TREMP 

Casos de coronavirus 
1 Hi ha 94 usuaris positius: 82 a la 
residencia, 9 ingressats a !'Hospi
tal del Pallars, 2 a la Pobla de Se
gur i 1 a Guissona. Aquests tres 
últims van donar positiu després 
de ser traslladats. Hi ha també 43 
empleats contagiats. 

Decessos pel brot 
1 La residencia Fiella de Tremp ha 
sumat unes altres 6 morts, perla 
qual cosa el total de defuncions 
per Covid s'eleva ja a 40. Així, el 
brot ha causat el traspas de gaire
bé el 28% deis usuaris que hi ha
vía abans del primer cas. 

---
~ --= 

lmatge de !'exterior de la residencia de Tremp, ah ir. 

BALAN~ 

La majoria deis centres, sense 
casos actius de coronavirus 
• Malgrat la situació a la re
sidencia de Tremp, la majoria 
deis geriatrics de les comar
ques de Lleida no tenen casos 
actius de coronavirus. Així, 
segons les últimes dades dis
ponibles de la conselleria de 
Salut (que corresponen al 
passat dia 1), hi ha un total 
de 62 centres que no tenen 
actualment positius, per la 
qual cosa estan classificats 
coma verds. D'aquests, 54 
són de la regió sanitaria de 
Lleida i 8, de la del Pirineu i 
Aran. Mentrestant, hi ha 12 
residencies on tenen positius, 
pero estan sota control i el 
centre esta sectoritzat, i per 
aquest motiu tenen !'etiqueta 
taronja. Deu d'aquests geri
atrics es troben a les comar
ques del pla i uns altres 2, al 

Pirineu. Així mateix, un total 
de 13 geriatrics tenen brots 
de Covid i estan catalogats 
coma verme lis. Cal recordar 
que la Generalitat permet les 
visites de familiars als c~n-

CENTRES 'VEROS' 

Segons l'últim balan~ 
de Salut, 62 deis 87 
geriatrics tenen 
!'etiqueta 'verda' 

tres verds i taronges, sempre 
sota protocols de seguretat. 
En els vermells, les visites es
tan prohibides i els usuaris 
mantenen el contacte amb 
els seus familiars a través de 
demitjans telematics. 

Només 5 usuaris negatius 
1 Només hi ha 5 usuaris d'aquest 
geriatric que han-donat negatiu. 
Un d'aquests es troba a la residen
cia a causa del seu delicat estat de 
salut i els altres 4 van ser traslla
dats (3 a la Pobla de Segur i 1 a 
Guissona). 

a la Generalitat sobre quines 
mesures urgents s'estan adop
tant. Reclamen que s'aporti més 
personal a la residencia i més 
mitjans "humans i logístics" a 
!'Hospital del Pallars. Pregunten 
per que encara no s'han derivat 
els casos més greus a hospitals 
de Lleida ciutat i s'han traslladat 
usuaris a altres centres de gent 
gran "que posteriorment han 
donat positiu, amb el potencial 
perill d'expansió de la malaltia". 
La portaveu al Pirineu, Txell 
Teruel, va reiterar la denúncia 
per falta de personal per aten
dre els usuaris i poder cobrir les 
baixes del personal sanitari que 
també esta infectat. 

Un mort a Agramunt 
D'altra banda, la residencia 

Mas Vell d'Agramunt ha regis
trat un mort pel brot, que acu
mula ja 19 positius (12 usuaris 
i 7 empleats). Es tracta d'una 
usuaria que va morir diumenge, 
d'avan~ada edat i amb un delicat 
estat de salut. Els avis positius 
estan ai:llats en una planta i la 
resta d'usuaris són en una de 
diferent. 

SEGRE 
Dimecres, 9 de desembre del2020 

Brota 
l'hospital 
d'Andorra 
1 ANDORRA LA VELLA 1 El Servei 
Andorra d'Atenció Sanitaria 
(SAAS) va detectar ahir un 
brot de Covid-19 a la tercera 
planta de !'hospital de N ostra 
Senyora de Meritxell, amb 
dos pacients infectats, segons 
va publicar Diari d'Andor
ra. Al coneixer un primer 
cas, el SAAS va aillar l'ala 
del centre medie que havia 
estat dectada pel brot i va 
portar a terme proves als al
tres 15 pacients que hi havia 
ingressats. Arran d'aquests 
tests es va detectar un segon 
positiu, mentre que la resta 
va donar negatiu. Els conta
giats van ser traslladats a la 
planta per a casos de Covid 
i l'ala de !'hospital va quedar 
tancada i sota seguiment. 

Subvencions 
per a famílies 
a Torrefarrera 
1 LLEIDA 1 L'ajuntament de Tor
refarrera ha donat l'apro
vació definitiva a les seues 
línies d'ajuts per paHiar els 
perjudicis de la Covid-19 
sobre l'activitat económica 
i les famílies del municipi. 
Entre les mesures que plan
teja, destaquen ajuts per mit
ja de targetes bancaries per 
comprar en establiments de 
la localitat aliments, medi
caments, articles d'higiene 
i neteja, i serveis relacionats 
amb el benestar i la salut com 
ara d'optica, odontología i 
podología, entre d'altres. Els 
beneficiaris, persones que 
es troben en una situació de 
vulnerabilitat, podran gas
tar aquesta ajuda fins al 31 
de mar~. 

Els cribratges 
baixen al mínim 
de positivitat 
1 LLEIDA 1 Els cribratges mas
sius que porta a terme el de
partament de Salut amb els 
tests rapids d'antígens esta 
provocant que el percentat
ge de positius de la Covid a 
la província s'hagin redui:t 
considerablement. 

Per exemple, de les més 
d'11.000 proves fetes a la 
regió sanitaria de Lleida 
en l'última setmana, 5.290 
d'antígens, s'han registrat 
un 3,82% de casos positius, 
mentre que en les setmanes 
anteriors superava el 6%. 
Passa el mateix al Pirineu: 
de les més de 7.000 proves fe
tes en set dies, gairebé 6.000 
d'aquestes rapides, només un 
2,11% són positives, quan 
abans eren ellO%. 
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CORONA VIRUS SANITAT 

El risc de rebrot baixa deis 200 punts 
al pla de Lleida després de dos mesos 
Aran i Sobira, úniques comarques 'verdes' a Catalunya amb taxes d'l,96 i 17 punts 11 Més del94% deis 
municipis tenen una velocitat de contagis baixa i en cap se superen els dos punts 
M. MARQU~S 1 X. RODRfGUEZ 
1 LLEIDA 1 El ·risc de rebrot a la 
regió sanitaria de Lleida es va 
reduir ahir fins als 196 punts, 
de manera que per primera ve
ga da ha baixat delllindar deis 
200 després de dos mesos -el 
2 d'octubre era de 188 punts- , 
quan va comen~ar el tercer 
brot de coronavirus al pla (el 
segon a Catalunya i la resta de 
territoris). La corba d'aquesta 
taxa porta més d'una setmana 
decreixent a Ponent i ahir va 
baixar 12 punts, a més que les 
Garrigues es va convertir en 
la primera comarca de la regió 
sanitaria amb un risc mitja-alt, 
amb 74 punts. 

A l'Alt Pirineu i Aran, aquest 
índex continua sent molt alt, 
amb 415 punts (catorze menys), 
a causa de la mala situació epi
demiologica al Jussa. Tot i així, 
el coordinador de la Covid a Ca
talunya, Jacobo Mendioroz, va 
dir que l'evolució al Pirineu era 
moltbona. 

De fet, la Val d'Aran continua 
sent el territori amb el risc de 
rebrot més baix de Catalunya, 
amb 1,96 punts, seguit pel So
bira, amb 17. Són les dos úni
ques zones catalanes amb un 
risc molt baix. 

Respecte a la velocitat de 
transmissió del virus (Rt, taxa 
que indica quantes persones 
infecta cada positiu), també va 
baixar notablement al pla, d'un 
0,83 a un 0,78 en tan sols 24 
hores, mentre que al Pirineu va 
pujar lleugerament d'un 1,01 a 
un 1,07. 

La bona notícia és que hi ha 
vuit ingressats menys entre les 
dos regions sanitaries, arnb un 
total de 140, deis quals 118 són 
de la de Lleida. 

Així mateix, la conselleria de 
Salut va registrar 47 casos més 

MENYS INGRESSOS 

Els hospitalitzats per Covid 
a la província continuen 
baixant, amb un total de 
140, la majoria al pla 

de Covid, 29 al pla i 18 a les 
comarques de muntanya. 

La millora de les dades epide
miologiques també es dóna a ni
vell municipal. Així, en 218 de 
les 231localitats de la demar- · 
cació l'Rt és inferior a 1. Aixo 
suposa que en més del94% de 
les poblacions de Lleida el ritme 
de propagació del coronavirus 
és baix. De fet, cap municipi té 
una Rt de més de 2 punts. 

Mentrestant, en tretze loca
litats és de més d'1. L'Rt més 
elevada se situa a Bellver de 
Cerdanya (1,8) i Corbins (1,8). 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOSCONFIRMATS AMB PCRITA 1 1 INGRESSOS HOSPITALARIS 
1 1 

DEFUNCIONS 

23 22 867 
810 100 

SS 81 
15 

501 

14/11-20111 21/11-27/1 1 28/11-04/12 14/11-20111 21/11-27/11 28/11-04/12 14/11·20/11 21/11-27/11 28/11-04/12 

DATA RISC DE REBROT RT* INCIDtNCIA ACUMULADA PRO VES PCR 1 TA % PCRITA POSITIVES EN 14 DIES .. . . .. . . •· . . •· .. • . . 
28/11-04/12 196 415 0,78 1,07 265,64 496,67 11.176 7.232 3,82 2,11 

21/11-27/11 306 450 0,96 1,05 337,24 649,05 10.082 1.874 6,14 12,10 

14/11-20/11 324 434 0,76 0,81 456,67 685,67 9.595 2.245 7,32 9,85 
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus Font Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 23.894 
MORTS 496 

CATALUNYA 

CASOS 351.027 
MORTS 16.218 

ESPANYA 

CASOS 1.702.328 
MORTS 46.646 

MÓN 

CASOS 67.803.057 
MORTS 1.551.120 

lmatge del segon dia del cribratge que es va dura terme ah ir a l'lnstitut d'Estudis llerdencs de Lleida ciutat. 

Els segueixen Solsona (1,79), 
Mollerussa (1,7) i Tremp (1,6). 
Val a destacar que a mitjans de 
novembre eren 44 les localitats 
que tenien una velocitat de con
tagis superior a 1. 

l:objediu de Salut: baixar als 300 casos per setmana 

La situació a Lleida contrasta 
amb la de les a1tres províncies 
catalanes, on hi ha localitats que 
superen els tres punts de velo
citat de contagis. Aquest és el 
cas d'Altafulla i Santa Coloma 
de Queralt (Tarragona), Santa 
Margarida i els Monjos i Ale
lla (Barcelona) o Camprodon 
(Girona). 

• Un dels objectius de Salut 
és que es registrin menys de 
1.000 casos de Covid diarís 
a Cata1unya (ara són 1.100) 
i a la província de Lleida es 
traduiria en 300 a la setma
na (uns 43 per dia), segons la 
delegada de Salut, Divina Far
reny. Ara se'n detecten 500 
de setmanals, mentre que fa 
quinze dies eren 867. Pera 
Farreny, els contagis a Lleida 
són seqüeles del brot al Segria 

de l'estiu. "Venim d'uns nú
meros alts a l'estiu i aixo pro
voca que s'iniciln cadenes de 
transrnissió facilment." Va re
cordar que la desescalada s'ha 
iniciat amb moltes persones 
ingressades per Covid i que 
"cal estar en alerta perque ara 
vindran més problemes peral
tres patologies respiratories", 
per la qual cosa va demanar 
precaució, ja que "falten ac
tituds responsables, després 

de veure que hi ha persones 
molt juntes a les terrasses dels 
bars". 

Respecte als cribratges que 
s'estan duent a terme, va dir 
que no "ho curen tot i que no 
serveix de res donar negatiu 
i després anar a un lloc tancat 
arnb més gent". 

Precisament, ahir a la tarda 
es van fer 164 tests rapids a 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs 
(IEI) de Lleiqa. 
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El Nadal arriba a la Canonja de la Seu Vella, 
queja llueix el seu tradicional pessebre 
L'Agrupació Ilerdenca de Pessebristes ha comen~at algun 
dels actes que l'entitat ha programat aquest any per a les 
festes nadalenques. Ahir es va inaugurar un pessebre a 
la Canonja de la Seu V ella, obra de José Antoni Ferrer. 

sociETAT Gent SEGRE 1 
Dimecres, 9 de desembre del2020 

Bona afluencia de públic al Mercat de Nadal d'Agramunt 
Desenes de persones van visitar 
ahir el Mercat de Nadal d'Agra
munt, que va acollir només una 
vintena de parades entre el car
rer del Sió, la pla~a de l'Esglé-

sia i el carrer de Sant Joan. Per 
evitar aglomeracions, no es van 
programar activitats paraHeles 
i el recinte estava tancat. Els pa
radistes consultats van valorar 

molt positivament que el mercat 
s'hagués mantingut, així com 
el balan~ de vendes, tenint en 
compte que hi havia menys vi
sitants que altres anys. 

Entitats de Tremp fabriquen arbres de 
Nadal amb materials reciclats 

Marea · a reivindica el 
dret a l'avortament 
voluntari a Lleida 
El coHectiu lleidata Marea Lila en 
defensa deis drets de la dona es va 
tornar a manifestar dilluns passat 
a l'Eix Comercial per denunciar 
la violencia masclista. En aques
ta ocasió, la protesta va finalitzar 
a la pla~a Paeria amb la lectura 
d'un manifest que va reivindicar 
un centre públic per garantir l'ac
cés a l'avortament quirúrgic a la 
província. 

Entitats de Tremp es van sumar dissabte a una nova cam
panya de reciclatge impulsada pel consistori, que proposa 
fabricar arbres de Nadal amb material reutilitzats, des de 
brics de llet fins a capses de cartró. 

Postals de nenes i nens de la Mariola i 
iu, XII per desitjar unes bones testes 

Els neos i les nenes que participen en les activitats del Pla 
de Desenvolupament Comunitari (PDC) de la Mariola i 
Pius XII-Germanor han elaborat postals de Nadal per 
desitjar unes bones festes als veins de la zona. 

HOROSCOP 
ARIES 21 -1111 19-IV. 
Pregunteu que podeu fer pels altres, no 
que poden fer els altres per vosaltres, i 

marcareu la diferencia. No quedeu enredats en 
una situació que divideixi. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Examineu documents, feu actualitzaci
ons i creeu un dialeg amb algú amb qui 

viviu o treballeu per assegurar que les seues 
intencions són ciares. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Mantingueu els fets en ordre, no us 
aparteu de la veritat i qüestioneu el que 

no soni bé. Enfoqueu-vos en les societats i en 
com aprofitar una situació. 

CANCER 21 -VI 1 22-VII. 
Aneu amb compte amb a qui confieu 
informació confidencial. Busqueu ma-

neres alternatives de fer les coses. Mantenir la 
pau encoratjara mil lors relacions. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Aprendreu molt a través de les experi
encies que afronteu avui. Sigueu obser-

vadors. Protegiu-vos de les persones persuasives 
que intenten aprofitar-se de vosaltres. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Passeu més temps fent el que us agrada 
i menys temps fent la feina d'un altre. 

No espereu obten ir tota la veritat d'algú proper 
a vosaltres. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Reuniu informació, establiu un pla i si
gueu proactius. Podeu esperar que algú 

interfereixi o alteri la vostra agenda. Contestar 
amb evasives no us ajudara. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21-XI. 
Utilitzeu la imaginació i trobareu la ma
nera de convertir el vostre somni en 

realitat. Feu un canvi personal que porti a opor
tunitats més importants. 

SAGITARI 22-XI 1 21-XII. 
Mantingueu una actitud positiva i tre
balleu amb el que esta disponible. Com 

us ocupeu deis vostres assumptes establira les 
bases pera futurs esfor~os. 

Penelles celebra el seu 
Mercat de Nadal en 
format redu'it 
La pla~a de l'Església V ella de Pe
nelles va acollir ahir al matí el seu 
tradicional Mercat de Nadal que, 
a causa de la crisi sanitaria de la 
Covid-19, es va celebrar en un for
mat redu'it amb diversos estands 
de torrons i flors nadalenques. La 
jornada va estar amenitzada perla 
cantant Aina Balasch, que va oferir 
un concert de música en directe a 
les 12.00 h. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Escolteu, assimi leu la informació que 
rebeu i considereu la millar manera 

d'utilitzar el que sentiu. Deixeu ciares les coses 
abans de debatre un tema. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Cuideu millar la salut. Evite u situacions 
que tractin amb institucions. Mantin-

gueu-vos en tasques que requereixin la vostra 
aten ció. Un guany económic us aixecara l'anim. 

PEIXOS 19-11 1 20-111. 
Alimenteu les societats. Algú s'aprofitara 
de vosaltres si no defenseu els vostres 

drets. Treballeu amb les persones amb qui tracteu 
i trobeu punts en comú. 
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