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Informen que 'mi llora' un usuari 
del geriatric de Tremp ja difunt 

l'i morts s'eleven a 53 11 Residents d'aquest centre de la capital del Jussa han estat més de tres 
setmanes sense servei de bugaderia i s'havien de rentar ells mateixos la roba a les habitacions 

Bernat Solé nega 
haver organitzat 
1'1-0/a Agramunt 
L'exalcalde d'aquest municipi i ara 
conseller va defensar davant del 
tribunal el dret deis seus ciutadans 
i va estar acompanyat per tots els 
partits independentistes 

COMARQUES 115 

DENTAL LINYOLA 

973 71 44 53 
Pons i Arola, 3 - 1 r 2a LINYOLA 

Catalunya comen~ara 
la vacunació 
a primers de gener 
i a les residencies 
El pla de Salut és que 500.000 
persones vulnerables estiguin 
immunitzades al mar~. Cin
quanta infermeres treballaran 
matí i tarda pera la vacunació a 
les comarques de Lleida. 

Brot de Covid al Santa 
Maria amb una 
quinzena de contagis 

Lleu pujada de la 
transmissió a Lleida, 
pero per sot d'l 

~S NOTICIA 1 3-9 

Tradorada d'UP 
dilluns que ve 
en defensa del 
sedor agrari 
Unió de Pagesos ha convocat 
tractorarles i marxes lentes a tot 
Catalunya dilluns que ve, dia 21 
de desembre, amb l'objectiu de 
defensar que "el sector és im-

- portant sempre i no només quan. 
tothom esta tancat". Reclamen 
ajuts per la Covid. 

ECONOMIA 1 24 

m! 
· Financ;ament a mida · Trebal lem amb mútues 

· Tecnologia 30 · Cirurg ia guiada 
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CORONA VIRUS ~ LLEIDA 1 COMARQUES 

rruquen per anunciar 'millora' d'un 
difunt del geriatric de Tremp 
Quatre decessos més i n'acumula 53 des del novembre pel brot de Covid-19 11 Els 
residents confinats passen setmanes sense roba neta per canviar-se 
R. R./ MDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 "Em van trucar de la 
residencia de Tremp per expli
car-me que el sector on hi havia 
el meu familiar esta va lliure de 
contagis, i jo els vaig dir que 
havia mort feia una setmana." 
Un parent d'un deis difunts al 
centre gerHltric de la Funda
ció Fiella va rebre dies enrere 
aquesta trucada. Quatre deces
sos des de diumenge eleven el 
total a cinquanta-tres, mentre 
els usuaris aillats a l'edifici han 
arribat a passar setmanes sense 
roba neta. Salut va denunciar la 
setmana passada "descontrol" 
al geriatric quan el va interve
nir, a finals de novembre. Fa
mílies de residents, perla seua 
part, creuen que la situació és 
encara lluny de l'ordre. 

Actualment hi ha 68 re
sidents contagiats al centre, 
mentre que dotze són a !'hos
pital de Tremp í un, traslladat 
a Guissona, va donar posítiu 
dies més tard. Quan la Genera
litat va intervenir la residencia 
de Tremp, va canvíar usuaris 
d'habitacions per divídü el 
centre en sectors. Aquests van 
marxar amb el que portaven 
posat i algunes mudes de roba 
neta, i des d'aleshores han estat 
en estances que contenen els 
efectes personals d'altres resi
dents. Familiars expliquen que 
algun dels traslladats ha passat 
setmanes sense més roba que 
la que van treure de les seues 

habitacions, sense que el centre 
prestés el servei setmanal de 
bugaderia. Tampoc rebien les 
peces numera des queja havien 
entregat per rentar-les abans de 
la intervenció. Justament ahir · 
van comenr;ar a entregar-l'hí a 
alguns deis afectats. Fonts de 
Salut van assegurar que la bu
gaderia funciona "sense proble
mes". "A mesura que s'aixequi · 
l'aillament i tornin a les habita
cions, els residents recuperaran 
la seua roba." La conselleria 
va anunciar que ahir inicia-

DESINFECCIÓ 

El primer cas es va registrar 
. el19 de novembre pero la 
desinfecció es va produir 
deu dies més tard 

ríen "desai1Iaments parcials" 
entre els usuaris, després que 
una primera usuaria se n'anés 
amb la seua família la setma
na passada al recuperar-se de 
la Covid. La consellera Alba 
Vergés va afirmar en roda de 
premsa que "encara no parlero 
de desconfinats" i que els 68 
positius al centre "seguiran en 
aillament". El primer cases va 
registrar a la residencia Fiella el 
19 de novembre i no va ser fins 
al 29, deu dies més tard, quan 
es va organitzar una desinfec
ció a carrec deis bombers. 

1 PAU 

1 

BE 

lmatge de la fa~ana de la residencia de la Fundació Fiella a Tremp. 

RESIDENCIES A LLEIDA 

Quatre positius més a la plantilla 
de la Mare Janer de Cervera 
• La residencia Mare Janer 
de Cervera va constatar ahir 
quatre professionals positius 
més, que s'afegeixen als 5 
que es van detectar el cap de 
setmana passat. Segons va 
explicar !'alcalde, Joan San
tacana, pel que fa als usuaris 
afectats es manté en els 25 ja 

detectats, i entre dijous i di
vendres hi haura un altre cri
bratge entre els 28 residents 
i els 31 treballadors fins ara 
negatius. Val a recordar que 
la setmana passada hi havia 
brots actius en deu residen
cies de Lleida (vegeu SEGRE 
de dissabte). 

SEGRE 
Dimarts, 1 S de desembre del2020 

Fiscalia insisteix 
a reclamar 
informes a Salut 
• La Fiscalia de Lleida va 
tornar a demanar ahir a l 
departament de Salut in
formes per evualuar si es 
van complir els protocols 
de seguretat a la residen
cia de Tremp. Ja ho va sol
licitar la setmana passada 
pero no ha rebut resposta 
per part de la conselleria. 
Per aquesta raó, ahir hi va 
insistir i ho va fer davant 
de la delegada de Salut a 
Lleida, Divina Farreny. La 
conselleria va apuntar la 
setmana passada a " ir
regularitats greus". Fins 
ara, no hi ha denúncíes de 
famílies d'usuaris als jut
jats o davant deis Mossos 
d'Esquadra. 

El patródel 
bisbat culpa la 
Generalitat 
• Un deis quatre membres 
del patronat de la Fundació 
Fiella, el vicari general de 
la diocesi de l'Urgell, Josep 
Maria Mauri, va afirmar 
que la residencia de Tremp 
era "modelica" abans de la 
intervenció i que "a partir 
del dia 26 ja no en soro res
ponsables". Mauri situa en 
aquesta data l'inici de la 
gestió pública (Salut afir
ma que va ser el28) i va dir 
que llavors "només" hi ha
vía 7 morts. La Fundació 
va dir que, abans de GSS, 
el Govern va posar la ges
tió en mans de l'ONG As
socia ció Benestar i Desen
volupament. Aquesta enti
tat ho va negar. 

Vergés diu que 
farmacies de 
Lleida donaran 
els kits de PCR 

Brot a l'academia militar de 
Talarn amb una vintena 
d'alumnes asimptomatics 

Tremp relaxa restriccions 
pero manté encara 
instal·lacions tancades 

1 LLEIDA 1 La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va afirmar ahir 
que les farmacies lleidatanes 
podran donar els kits d'auto
mostra de PCR a majors de 
cinquanta anys, una vegada 
es posi en marxa el progra
ma, després que el CoHegi 
de Farmaceutics assenyalés 
que la seua logística, lama
teixa que el del cribratge de 
dmcer de colon a Barcelona i 
Girona, no existeix a Lleida. 
"Cal organitzar-ho i no sera 
cap problema que el desen
volupament del cribratge de 
cancer de colon no sigui el... 
mateix a Lleida", va assenya
lar Verges, que va afegir que 
"és una logística que podrem 
preparar". Va dir que primer 
es comenr;ara a fer en zones 
de Catalunya per "veure la 
res posta de la gent i tenir més 
capacitat d'organització". 

R. R. 
1 LLEIDA 1 L'academia general basi
ca de suboficials (AGBS) de Ta
larn ha tingut un brot de corona
virus amb almenys vint-i-quatre 
estudiants infectats. Així ho van 
confirmar ahir fonts proximes 
al centre d'ensenyament militar, 
que van puntualitzar que tots 
els afectats són asimptomatics 
i que estan actualment confi
nats en una zona del complex 
habilitada amb aquesta finalitat. 
No ha calgut traslladar-los a un 
hospital. 

Així mateix, hi ha dos mem
bres del personal de !'academia 
en quarantena als seus domici
lis, arran de contagis a l'entorn 
familiar sense relació amb el 
brot. 

L'AGBS acull en aquests 
moments més de mig miler de 
persones, de les quals unes qua-

tre-centes són aspirants a ser
gent en els primers m esos de la 
seua forma ció, entre els mesos 
de setembre i desembre. 

Arran de la crisi sanitaria del 
coronavirus, es van dividir en 
grups de seguretat ai:llats entre 
si, amb la finalitat de limitar 
l'abast deis contagis en cas de 
brot, coro finalment ha passat. 

Cribratges per delimitar el brot 
Després de coneixer-se els 

primers contagis a !'academia 
militar, es va portar a terme un 
cribratge amb tests de coronavi
rus a tots els membres del grup 
de seguretat als quals pertanyi
en els afectats. Així mateix, es 
va fer un mostreig amb proves a 
alguns deis membres deis altres 
grups de seguretat. No es van 
registrar positius entre la resta 
degrups. 

1 LLEIDA 1 L'ajuntament de 
Tremp obrira aquesta set
mana els pares infantils i el 
teatre La Lira, encara que 
aquest últim equipament no 
té programades projeccions 
de cine ni activitats culturals 
en els proxims di es. En canvi, 
mantindra clausurada l'escola 
muriicipal de música i els pa
vellons esportius fins passades 
les vacances de Nadal. 

La biblioteca, per la seua 
banda, mantindra només el 
servei de préstec i activitats 
en format telematic. El con
sistori relaxa així algunes de 
les restriccions que mantenía 
en l'ús d'espais municipals, da
vant de l'elevat índex de risc 
de rebrot. 

L'equip de govern d'ERC 
i JxCat va decidir frenar la 
desescalada al municipi fa dos 

setmanes, el passat 1 de de
sembre. En aquesta data, el 
risc de rebrot a la capital del 
Pallars Jussa era de de 1.947 
punts, gairebé vint vegades 
més que els cent que el depar
tament de Salut considera un 
risc eleva t. Aquest índex con
tinua sent alt, pero ha descen
dit i se situa ara en 433 punts. 

Fins a l'inici de les vacances 
de Nadal, els alumnes de l'es
col'a de música continuaran 
rebent classes de forma tele
matica. Perla seua banda, els 
clubs esportius reprendran els
entrenaments municipals des
prés de la festivitat de Reís, el 
6 de gener. 

El consistori ho ha establert 
d'aquesta manera després de 
contactar amb els diferents 
usuaris d'aquestes instal-la
cions municipals. 
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SANITAT 

U~uaris i personal de les residencies seran els 
primers vacunats a comen~aments de gener 
El pla de Salut és que 500.000 persones vulnerables de Catalunya estiguin immunitzades al man; 11 

Cinquanta infermeres treballaran matí i tarda per injectar les dosis a les comarques de Lleida 

M. MARQUtS 1 AG~NCIES 
1 LLEIDA 1 Cinquanta infermeres 
comen<;aran a vacunar a co
men<;aments del mes de gener 
els usuaris i treballadors de les 
residencies de gent gran i de dis
capacitats de Lleida contra la 
Covid-19 "tan aviat com arribin 
les vacunes". Així ho van anun
ciar ahir la consellera de Salut, 
Alba Vergés, i la subdirectora 
general de Promoció de la Salut, 
Carmen Cabezas, que van de
tallar que a tot Catalunya seran 
cinc-centes infermeres les en
carregades de vacunar 500.000 
persones de coHectius vulne
rables en una primera fase que 
durara finsalmar~,comen<;ant 
perles residencies. "Un total de 
25 equips amb 20 professionals 
cada un, entre infermeres i ad
ministratius, s'organitzaran en 
parelles per anar als centres a 
vacunar en jornades de matí i 
tarda", va concretar Cabezas, 
que va dir que tres deis equips 
amb quaranta infermeres seran 
a la regió sanitaria de Lleida i 
un altre equip amb deu infer
meres a la de l'Alt Pirineu i 
Aran, amb el suport de perso
nal administratiu. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineo-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA 1 1 INGRESSOS HOSPITALARIS 
l. 1 

DEFUNCIONS 

24 
878 

87 89 87 

553 514 
16 

12 

20111-26/11 27/11-03/12 04/12-1 0/12 20/11-26/11 27/11-03/12 04/12-10/12 20/11-26/11 27/11·03/12 04/12-10/12 

DATA 
1 

RISC DE REBROT RT* 
INCIDENCIA ACUMULADA 

PROVES PCR 1 TA % PCR/TA POSITIVES EN 14 DIE S 

• . . .. .. •· 
04/12-10/12 194 377 0,93 0,98 219,18 388,26 12.195 4.432 3,50 2,98 

27/11-03/12 221 442 0,85 1,01 275,48 619,74 10.983 6.351 4,15 2,52 

20/11-26111 298 486 0,89 1,07 357.46 698,86 9.501 2.161 6,57 13,33 
(*)laxa de reproducció efectiva del virus Font: Departament de Salut 

Des de l'inid de la pandemia 
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MON 

CASOS CASOS 84 CASOS .... .,,¡. 1.847 
MORTS ** MORTS MORTS 48.013 MORTS 1.617.498 
(**) 511 segons l'estadlstica d'AQuAS 

Lleu pujada del risc 
de rebrot i de la 
transmissió al 
pla de Lleida 
• La regió sanitaria de Lleida 
va patir ahir una lleu pujada 
deis indicadors epidemiolo
gics de la Covid després que 
el risc de rebrot augmentés 
onze punts, fins als 194, i la 
velocitat de transmissió del 
virus (Rt) passés d'un 0,86 a 
un 0,93 . La mitjana catala
na d'aquesta taxa és de 0,94, 
mentre que la de rebrot és 
de 181. 

D 'altra banda, Salut va 
registrar dos decessos a 
Ponent, tots dos majors de 
setanta anys, i 78 infectats 
nous. A la regió sanitaria de 
l'Alt Pirineu i Aran, es van 
comptabilitzar 31 casos, el 
risc de rebrot va créixer en 
21 punts, fins als 377, i la ve
locitat de contagies va man
tenir en un 0,98. Salut fara una crida als pro

fessionals que es vulguin apun
tar a aquests equips a través deis 
CoHegis d'Infermeria. Una ve
garla s'hagi immunitzat aquest 
primer col-lectiu, sera el torn 
deis professionals dels hospi
tals i centres sanitaris i sociosa
nitaris i després, el de la resta 
de la població. Aquest ordre és 
diferent al que va establir el mi
nisteri de Sanitat, ja que primer 
prioritza els sanitaris i després 
els coHectius més vulnerables. 

de dosis que s'hauran d'injectar. 
De fet, Cabezas va explicar que 
les infermeres hauran de fer una 
petita forma ció per administrar 
aquesta vacuna. 

lila preveu que les dosis comen~aran a arribar el dia 4 

Vergés i Cabezas van recor
dar que a Catalunya cada any 
es posen unes tres milions de 
dosis de vacunes "i amb aques
ta experiencia adoptem aquest 
repte de vacunació" pel volum 

Al principi, es comen<;ara 
amb la de Pfizer i BioNTech 
(s'ha de conservar a setanta 
graus sota zero), jaque sera la 
primera vacuna que !'Agencia 
Europea del Medicament té pre
vist aprovar el29 de desembre, 
mentre que la de Moderna (pot 
aguantar 30 dies a la nevera, 
amb temperatures d'entre 2 i 
8 graus) rebra llum verda el12 
degener. 

• El ministre de Sanitat, Sal
vador llla, va afirmar ahir que 
Espanya espera rebre les pri
meres vacunes de la Covid-19 
la primera setmana de gener. 
En un esmorzar informatiu, 
va indicar que segons l'acord 
de la UE sobre la vacuna, pe! 
qual es distribuira "de ma
nera equitativa i alhora", a 
Espanya li corresponen 140 
milions de dosis per a vuitan
_ta milions de-persones. "Hi 
haura vacunes per a tothom i 

en sobraran", va dir Illa, que 
també va destacar que "totes 
les comunitats autonomes van 
rebent de forma progressiva 
les vacunes" d'acord amb el 
pla de vacunació del Govern 
central. "Pero no arribaran 
totes el dia 4 de genero el S, 
sinó progressivament, quan 
es vagin fabricant i rebent", 
va apuntar, i va afegir que es 
comenr;aria a vacunar a mit
jans d'aquell mes. Tot i així, 
va recordar que fins que no si-

Tests massius als docents passades les vacances de Nadal 
Bargalló anuncia que el col·lectiu sera vacunat en la segona tanda de personal essencial 

1 BARCELONA! El conseller d'Educa- de personal de professions es
ció, Josep Bargalló, va anunci- sencials, igual que a tot Europa. 
ar ahir que la Generalitat "esta Sobre les anuncia des automos
estudiant fer tests massius" de tres que hauran de prendre's 
Covid-19 "a tots els professio- els mateixos alumnes, el con
nals de l'educació després de les seller va recordar que "ja es va 
vacances de Nadal". A TV3, va dir que no eren immediates" i 
detallar que les proves forma-- va dir que la decisió de la seua 
ran part deis cribratges massius posada en marxa "depende les 
que es duran a terme en alguns autoritats sanitaries". Malgrat 
coHectius i va afegir que es fa- aixo, va afirmar que "molt pos
ran al marge dels ja establerts en siblement es faran, sempre amb 
cas d'un positiu al grup escolar presencia de personal sanitari i 
de convivencia. Bargalló també deis mateixos professors". 
va assegurar que es vacunara el Respecte a !'anunciada com
professorat .en la segona tanda pra d'ordinadors i de connectivi-

tat per als alumnes vulnerables 
i per al professorat, i que enca
ra no han arribat, el conseller 
Bargalló va incidir que "és una 
compra de material de qualitat, 
per sempre, que vam fer a l'es
tiu i que estan arribant ara per 

SENSE ORDINADORS 

Di u que els ordinadors i 
connectivitat no han 
arribat encara perla 
"saturació del mercat'' 

culpa de la saturació del mercat 
internacional". 

Situació escolar 
D'altra banda, els centres 

educatius de Lleida tenen 33 
classes confinarles per algun 
positiu, dos menys que a finals 
de la setmana passada, i 736 es
tudiants i docents en quaran
tena. Al Segria hi ha 13 grups 
a'illats; 5 a l'Urgell, el Solsones i 
el Pallars Jussa; 3 a la Noguera, 
i un al Pla d'Urgell i l 'Alt Ur
gell. Segons Educació, l'escola 
de Torre-serona ja ha reobert. 

guin Y segures i eficaces" i, per 
tant, aprovades per !'Agencia 
Europea, no es distribuiran. 

-En una entrevista al diari 
Público, Illa també va apun
tar que creu que l'Est at pot 
aconseguir la immunitat de 
ramat a finals de l'estiu del 
2021. Segons el ministre, lla
vors a prop del 70 per cent de 
la població ja haura rebut la 
vacuna, pero va precisar que 
no sera el final de la pandemia 
del coronavirus. 

Les farmacies 
promouen el bon ús 
de la mascareta 
1 LLEIDAI El Consell de Col·legis 
Farmaceutics de Catalunya 
ha impulsat una campanya 
per promoure el bon ús de 
la mascareta i prevenir el 
contagi de la Covid. Amb el 
lema "La mascareta al seu 
lloc", demana que es porti 
ben posada i ajustada, reno
var-la sovint i que es tingui 
en compte la seua qualitat i 
certificació. L'entitat ha ela
borat infografies que ajuden 
a resoldre dubtes i detalla els 
diferents tipus de mascaretes 
que existeixen. 
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CONSEQÜENCIES A LLEIDA 

Brot de Covid-19 al Santa Maria 
ainb Una quinzena d'infectats· 
L'hospital fa proves PCR per detectar els contagiats i, segons els treballadors, onze 
d' ells són pacie!lts 11 Hi ha setze hospitalitzats més a Ponent des de dissabte 
M. MARQUES 
1 LLEIDA 1 L'hospital Santa Maria 
ha detectat un brot de Covid-19 
amb una quinzena de persones 
infecta des. Segons va informar 
el comite d'empresa, onze són 
pacients que estan ingressats a 
la primera planta de rhospital 
per altres patologies, mentre 
que hi hauria almenys sis tre
balladors contagiats. 

Des de la direcció del centre 
van confirmar !'existencia del 
brot i van informar que "durant 
el dia d'avui [ahir peral lector] 
s'han fet PCR per saber quanta 
gent hi ha afectada", sense do
nar-ne més detalls. 

La detecció d'aquest brot 
coincideix amb l'augment de 
persones ingressades per la 
Covid a la regió sanitaria de 
Lleida, ja que dissabte hi havia 
103 hospitalitzats -11 al Santa 
Maria, 40 a l'Arnau de Vilano
va i la resta en centres privats 
i l'hotel Nastasi- i ahir la xifra 
va augmentar en setze perso
nes més, fins a un total de 119 
ingressats, deis quals 18 són al 
Santa Maria -4 a l'UCI- i 48 a 
l'Arnau - 6 a l'UCI-. Hi ha 45 
persones més als centres privats, 
una d'elles en estat crític, i vuit 
a }'hotel Nastasi. 

Des del comite d'empresa "no 
van entendre" com s'han pogut 
contagiar els treballadors, "ja 
que seguim totes les mesures 
de prevenció amb els equips de 
protecció" i també van denun-

lmatge del mes d'abril passat, quan es desinfectaven de manera periódica els hospitals. 

ciar que "ens·hagim assabentat 
del brot pels sanitaris d'aques
ta planta, que han anat comu
nicant als seus companys que 
han donat positiu en Covid, ja 
que des de la direcció no s'ha dit 
res". Des de fa setmanes tant el 
Santa Maria com l'Arnau res
tringeixen les visites a les per
sones ingressades per altres 
patologies i només es permet 
l'accés d'un acompanyant, pre-

feriblement sempre el mateix, 
de pacients que es trobin al final 
de la vida, dependents, parteres 
imenors. 

Altres brots 
En els últims mesos s'han 

registrat diversos contagis de 
Covid als hospitals que, se
gons els sindicats, van afectar 
professionals que treballaven 
per als serveis de Traumatolo-

gia i Pneumologia de l'Arnau i 
a pacients ingressats en les se
ues arees, així com ingressats i 
personal del Santa Maria. De 
fet, hi va ha ver un brot al servei 
d'AHergologia. Des de l'Institut 
Ca tala de la Salut van manifes
tar que "molt puntualment" po
den ingressar pacients per pato
logies no Covid-19, "que acabin 
eventualment desenvolupant la 
mala} tia". 

SEGRE 
Dimarts, 15 de desembre del 2020 

Les sales de cine 
JCA Alpicat 
anuncien que 
obren divendres 
Sumen gairebé S mesas 
tancades des del mar<;: 

1 LLEIDA 1 El complex de sales 
de cine JCA Alpicat del Grup 
Principal de Lleida va anun
ciar ahir a la pagina web que 
tornara a project_ar peHícules 
a partir de divendres que ve, 
18 de desembre. Encara que 
els cines i altres equipaments 
culturals podien reobrir por
tes des del passat 23 de no
vembre, el manteniment del 
confinament municipal de 
cap de setmana va frustrar 
tots els preparatius d'aquesta 
empresa lleidatana, jaque va 
considerar inviable econo
micament les projeccions de 
divendres a diumenge només 
pera vei:ns d'Alpicat. L'estre
na ahir de les noves mesures 
anunciades pel Procicat, que 
comporten que el confina
ment de cap de setmana pas
sa a ser de caracter comarcal, 
dona d'aquesta forma llum 
verda per reobrir les sales de 
cine, que reben sobretot pú
blic de la capital del Segria. 
Val a destacar que el prin
cipal complex d'exhibició 
cinematografica de Lleida 
suma practicament cinc me
sos de tancament des de la 
declaració de l'estat d'alar
ma a mitjans de marc; perla 
pandemia. Va poder reobrir 
les sales er26 de juny pero 
va tornar a tancar el 13 de 
julio! amb el nou confina
ment del Segria. El4 d'agost 
va tornar a l'activitat, que es 
va frenar de nou el passat dia 
30 d'octubre. 

A Bellpuig ah ir hi va haver cues i els tests segueixen aquest dimarts. 

Una dona se sotmet a la prova allocal.social de la Mario la, ah ir a la tarda. 

Més de 1.000 nous 
tests al barri de la 
Mariola, Juncosa, 
Bellpuig i Tremp 

1 LLEIDA 1 Salut va seguir ahir fent 
tests rapids massius en diferents 
punts de la província. Se'n van 
dura terme més de 1.000 entre 
al barrí de la Mario la de Lleida 
(on només n'hi va ha ver 97) i els 
municipis de Juncosa (Salut no 

disposava ahir del nombre de 
proves), Bellpuig (650) i Tremp 
(235). En aquest últim cas la set
mana passada ja es va portar a 
terme un altre cribratge davant 
de l'increment de contagis a la 
capital del Jussa. Nova jornada de tests a la capital del Pallars Jussa. 
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SEGRE 
Dimarts, 15 de desembre del 2020 

SANITAT ASSISTENCIA 

Un ranquing estatal 
d'hospi.tals reconeix 
Vithas.amb 4 premis 
1 LLEIDA 1 L'hospital Vithas 
Lleida ha guanyat en quatre 
categories dels premis Best 
Spanish Hospital Awards, 
que reconeixen }'eficiencia 
i qualitat assistencial d'un 
centenar de centres de tot 
l'Estat. L'hospitallleidata 
ha estat guardonat en les 
categories de millor gestió 
clínica global, diagnostic 
d'aparell musculoesqueletíc 
i diagnostic d'aparell digestiu 
i hepatopancreatic, tots dins 
de l'ambit d'hospitals privats 
pe~its. 

Es per aquest motiu que 
també ha estat reconegut 
com el millor hospital pri
vat petit en el global deis 
resultats. En aquesta sego
na edició dels premis hi han 
partícipat 52 centres públics 
i 53 de privats i la gestió deis 
quals ha estat corroborada 
perla Societat Espanyola de 
Directius de la Salut. 

Per comunitats autono
mes, Catalunya ha estat la 
que compta amb més hospi-

PAERIA 

El PSC pregunta 
pels plans per 
rehabilitar 
habitatges 
També demana un pla 
de desratització 

1 LLEIDA 1 El cap de l'oposíció 
de la Paeria, el socialista 
Felix Larrosa, preguntara 
avui a la comissió d'Habi
tatge i Transició Ecologica 
quin programa té el govern 
en materia de rehabilitació 
d'edificis, especialment al 
Centre Historie. 

Larrosa va recalcar ahir 
que les polítiques d'habitat
ge han de ser "una prioritat 
per al govern" i demanara 
informació sobre la dota
ció al programa Rehab, 
que inclou ajuts destinats 
a finan¡;:ar obres de reha
bilitació i manteniment 
d'edifícis per garantir-ne 
l'habitabilitat. 

D'altra banda, Larrosa 
preguntara al govern so
bre si es disposa d'un pla 
de desratització de la ciuta~
i de quin es tracta, després 
de les nombroses queixes 
deis ciutadans. Així ma
teix, el grup socialista vol 
coneixer el pressupost per 
a !'Agencia de !'Energía, 
sobre la qual Larrosa va 
dir que no "se li detecta 
un objectiu ciar". 

LESCLAUS 

Premis pera Vithas 
1 Ha estat nomenat mi
llor hospital privat petit i 
el millor de la seua catego
ria en gestió clínica global, 
diagnostic d'aparell mus
culoesqueletic i diagnos
tic de l'aparell digestiu i 
hepatopancreatic. 

Sobre els guardons 
1 Aquests premis, que cele
bren la segona edició, pre
mien !'eficiencia i qualitat 
assistencial de 105 centres 
de tot I'Estat. 

tals guardonats {26), seguida 
de Madrid (14) i Andalusia 
(11). Al seu torn, l'estudi per 
concedir els premis ha deta
llat que el 83,3 per cent de 
les víctimes mortals als hos
pitals espanyols aquest any 
han estat relacionades amb 
el coronavirus. 

L'estrena de I'AVLO 
s'anunciara al febrer 
1 MADRID 1 El president de 
Renfe, Isaías Táboas, espe
ra tenir decidit al voltant de 
1'1 de febrer quan es posara 
en marxa l'AVE low-cost, 
denominat AVLO, coinci
dint amb el vuitanta ani
versari de la companyia, 
segons indica en una entre
vista a Cinco Días. Táboas 
ja va afirmar que l'AVLO 
tindria finalment parada a 
Lleida. 

Moció per paralitzar la 
implantació del SG 
1 LLEIDA 1 El moviment Rebel
lió o Extinció Lleida i enti
tats adherides han presen
tat una mocíó en el pleque 
insta la Paeria a ordenar 
una moratoria en la imple
mentació de la tecnología 
5G al municipi i a obrir 
un debat públic sobre les 
afectacions que podría te
nir sobre la salut i el medi 
ambient. 

Nova quota de 
menjador a les bressol 
1 LLEIDA 1 L'ajuntament va pre
cisar ahir que la nova quota 
de menjador de mig mes de 
les escoles bressol que es
ta preparant peral proxim 
curs no anira en funció de 
la renda de les famílies que 
ho soHicitin. 

LLEIDA 1 13 1 

SANITAT NOVES TECNOLOGIES 

Una app mostra el temps 
d'espera a Urgencies 
Salut/Lleida també permet seguir l'estat d'una operació 11 És 
gratuita i ofereix serveis per als hospitals i els CAP 

1 LLEIDA 1 La gerencia territori
al del departament de Salut a 
Lleida va posar ahir en funci
onament una aplicació per a 
mobils que ofereix informa ció 
d'interes per als usuaris deis 
hospitals Arnau de Vilanova, 
Santa Maria, el Pallars i els 
centres d'Atenció Primaria de 
la província. L'aplicació, que 
es diu Salut/Lleida, és gratuita 
i esta disponible als disposi
tius amb els sistemes operatius 
Android i íOS, permet gestio
nar l'admissió de consultes als 
hospitals sense haver de fer
ho presencialment, coneixer 
el temps d'espera en els serveis 
d'Urgencies deis hospitals i del 
Centre d'Urgencies d'Atenció 
Primaria de Prat de la Riba, 
així com saber en temps real 
l'estat d'una operació quirúr
gica a un familiar. 

A través d'un codi d'identi
ficació, poden saber quan co
men¡;:a, com evoluciona i quan 
acaba l'operació amb notifica
cíons que poden rebre al mobil. 
També ofereix la ubicació de 
tots els centres sanitaris i deis 
seus diferents serveis amb un 
mapa interactiu, així com no
tícies i recomanacions. 

En fase ini(ial 
Aquesta aplicació tenia com 

un deis principals objectius in
formar els pacíents d'Urgencies 
de l'Arnau. Salut va assenyalar 
que ha estat desenvolupada per 

Ajuntament 
de Sort 

E DICTE 

~Ajuntament de Sort ha incoat 
l'expedient d'investigació de la 
parcel.la amb ref. Cadastral 
25261 A00300695, de Montardit de 
Baix, i que al Cadastre consta com a 
terreny municipal. Amb la finalitat 
de determinar la seva titularitat, per 
la qual cosa, i d'acord amb el que es 
disposa als articles 134 del Oecret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del patrimo- ¡ 
ni deis ens Jocals, i 49 del Oecret 
1372/1986, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament de béns de 

j 1es entitats locals, s'exposa al 
públic durant el termini de 15 dies 
per tal que les persones interessa-

1 

des puguin examinar-los i fer valdre 
els seus drets i fer les aJ.Jegacions 
que creguin oportunes. (Exp. 

12019/275) 

Sort, a la data de la signatura 
electrónica 

1 L'alcalde, Sr. Raimon Monterde 
Alberich 

LA NOVA APLICACIÓ DE SALUT 

< Hospital Universitari A. •• 

Temps estimat per urgencies lleus (4 i 
5). 

AreeU~Ies 
Tempa 
ntlmet 

N6m. 
pacienb 

Generala Oh18mln 5.0 

ObSI<!trfcla 1 
gmecolog•• 

P<!dlatría Oh 54 mln 4.0 

UtirrHJ data de drnoga: 14-12·2020 12:20 

Totóll paclents que estem atenent 

NíVelll. Runlm1Cl6 

Nlvellll. Emergencia 11 

Nlvelllll. Urgencia 19 

N•veiiiV. Menvs Urgent 3 

Nivell V. No Urgent 1 

NGm. 
p~~eienta 

Lleida 

o LL EGEI · -fvlE 

Temps d'espera i tipus d'Urgencies. Una de les principals 
novetats que ofereix aquesta aplicació és que es pot consultar 
el temps d'espera i els pacients que hi ha per cada tipus d'ur
gencia. Pot descarregar-se de les botigues d'aplicacions iOS i 
Android o a través d'aqu~sts dos QR. 

les empreses Use It i Medro
Dic. Va precisar en aquest sentit 
que es troba en la fase inicial 
i que s'anira millorant partint 
de les necessitats deis usuaris, 

que ahir ja eren més de mig 
míler. Es pot descarregar de 
les botigues d'aplicacions iOS 
i Android o deis codis QR que 
apareixen a la imatge superior. 

MOLGRA, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE) 
ABANS 99, S.L.U. {SOCIEDAD ABSORBIDA) 
De conformidad r;on lo dispuesto en el artículo 43 y 44 de la Ley 3/2009 sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (L.M.E.), se hace 
público que el socio único y común de las sociedades MOLGRA, S.L.U. (sociedad 
absorbente) y ABANS 99, S.L.U. (sociedad absorbida), ejerciendo las competen
cias de las Juntas generales de dichas sociedades, en fecha 30 de junio de 2020, 
ha aprobado la fusión de las mismas mediante la fusión por absorción de la 
sociedad ABANS 99, S. L. U. (Sociedad Absorbida), con extinción sin liquidación de 
la misma, y traspaso en bloque por sucesi_ón universal, de todos los bienes, 
derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, 
MOLGRA, S. L. U. (Sociedad Absorbente). Todo ello en los términos y condiciones 
del Proyecto comun de fusión de fecha ~O de junio 2020, suscrito por Jos órganos 
de administración de ambas sociedades. 

Estas sociedades están íntegramente participadas por el mismos socio, por lo que 
se trata de un supuesto de fusión entre sociedades gemelas y, en consecuencia, 
por remisión del artículo 52.1 de la LME, tiene el carácter especial de absorción de 
sociedad íntegramente participada contemplado en el artículo 49 de la LME. 
Además, habiéndose adoptado.el acuerdo de forma unánime en ambas sociedades 
participes de la fusión, de acuerdo con el artículo 42 de la LME, no es necesario 
publicar ni depositar previamente los documentos exigidos por la ley y sin informe 
de Jos administradores sobre el proy~cto de fusión. 

Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las 
sociedades intervinientes en el proceso de fusión a obtener el texto íntegro de los 
acuerdos adoptados y de Jos Balances de Fusión; asimismo y a efectos de los 
establecido en el artículo 43 de la LME, los acreedores de las sociedades que se 
fusionan pueden oponerse al acuerdo de fusión dentro del plazo de un mes a 
contar desde la publicación del último anuncio de fusión, en los términos previstos 
en el artículo 44 de la citada Ley. 

En Tárrega, provincia de Lleida, a 1 de diciembre de 2020. 

- El representante persona física de AINA 2000,, S.L. Administrador Único de 
ABANS 99, S.L.U., D. EDUARD GRAELLS CALDERO . 
- El representante persona física de AINA 2000, .S.L. Administrador Unico de 
MOLGRA, S.L.U., Doña SONIA GRAELLS CALDERO. 
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