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Argimon aposta per revisar en tres 
setmanes si cal tancar les escoles
❘ bArcelonA ❘ El secretari de Salut 
Pública, Josep Maria Argimon, 
va avalar ahir la tornada als cen-
tres educatius dilluns vinent. 
“Espero que sí”, va respondre 
a una pregunta a la SER Cata-
lunya sobre si obriran portes. 
“Hem d’intentar-ho i, si d’aquí a 
tres setmanes no podem, retro-
cedirem”, va afegir. En aquest 
sentit, va reconèixer que si les 
coses es compliquen, fet que va 
afirmar que no es pot descartar, 
s’hauran de prendre “les mesu-
res que s’hagin de prendre”. El 

secretari va afegir que les ma-
teixes veus que ara demanen 
de no tornar ja hi eren al mes 
de setembre. “Si els haguéssim 
fet cas, no hauríem obert les es-
coles”, va manifestar. També 
va dir que la incidència actual 
és “molt alta” però que no s’ha 
arribat a les xifres de la segona 
onada, quan els centres van es-
tar oberts. 

Per la seua part, el sindicat 
USTEC-STEs, majoritari en el 
sector, va portar carbó a les por-
tes del departament d’Educa-

ció i va assegurar que “no pot 
tornar” a les aules perquè no 
s’han pres prou mesures. També 
va exigir que els substituts de 
docents vulnerables cobrin el 
període nadalenc. A partir de 
dilluns es duran a terme cribrat-
ges amb automostres de PCR 
als professionals dels centres de 
forma progressiva. Fonts d’Edu-
cació a Lleida van afirmar que 
les proves no arribaran fins di-
marts o dimecres i que el més 
probable és que es comenci a 
Lleida ciutat.

La situació 
epidemiològica 
millora a Bellpuig
❘ lleiDA ❘ La situació a Bell-
puig ha millorat i el risc de 
rebrot ha baixat a 568 (era de 
2.904 fa set dies). El municipi 
va aplicar restriccions com 
el tancament d’equipaments 
després d’augmentar els ca-
sos i l’alcalde, Jordi Estiar-
te, va demanar no abaixar 
la guàrdia. A Belianes el risc 
de rebrot va pujar a 4.868,15 
punts. L’alcaldessa, Carme 
Culleré, va explicar que les 
dades han crescut perquè en 
deu dies s’han detectat nou 
casos en nuclis familiars.

Nou veïns de Linyola 
ingressats en els 
últims cinc dies
❘ linyolA ❘ En els últims cinc di-
es, nou veïns de Linyola han 
ingressat en un hospital per 
la Covid. Tot i així, la xifra 
de positius actius descendeix 
fins a la cinquentena després 
del brot, amb 26 d’hospita-
litzats, dels quals quatre són 
a l’UCI. El municipi va obrir 
ahir l’escola bressol, enca-
ra que manté l’atenció tele-
fònica per al consistori i els 
equipaments esportius estan 
tancats, però se’n permet 
l’ús per realitzar activitats 
programades.

El 57% d’usuaris  
de residències del 
Pirineu, vacunats
A Lleida s’han administrat 4.433 dosis ||  
La vacuna arriba a la Val d’Aran

m.m.c. / x.r.
❘ lleiDA ❘ La campanya de vacu-
nació contra la Covid a Lleida 
segueix a bon ritme i el 57% 
dels usuaris de les residències 
de la regió sanitària de l’Alt Pi-
rineu i Aran ja han rebut la pri-
mera dosi de la de Pfizer. Són 
367 d’un total de 640 residents. 
Respecte a la regió sanitària de 
Lleida, ja han rebut la vacuna el 
40%, 1.734 usuaris d’un total 
de 4.300. Entre les dos regions 
ja s’han administrat un total de 
4.433 dosis (3.748 al pla i 685 
al Pirineu), de les quals més de 
2.000 corresponen a personal 
sanitari. 

En aquest sentit, les vacunes 
van arribar ahir a Aran i al vol-
tant de 200 persones van rebre 
la primera injecció. Entre elles, 
els 42 usuaris de la residència 
de Vielha i del centre de dia, 
el personal sanitari i essencial 
del geriàtric i l’Espitau i el de 
transport sanitari. Ahir també 
es va vacunar a la residència de 
la Fuliola i a la Comtes d’Urgell 
de Balaguer.

Així mateix, des de dijous i 
fins demà es vacunarà en vint 
residències de Lleida ciutat, 
Almacelles, Alcoletge, Sucs, 
les Borges Blanques, Aitona, 
Alpicat, Rosselló, Benavent de 
Segrià, Balaguer, Barbens, Vi-
la-sana, Bellvís, Tàrrega, Artesa 
de Segre, Maldà, la Fuliola, Oli-
ana, Vielha i Tremp. També en 
sociosanitaris, hospitals i CAP.

“Un dia important  
i molt esperat”
n La síndica d’Aran, Ma-
ria Vergés, va explicar 
després de les primeres 
vacunes que “és un dia 
important i molt esperat 
al nostre territori, ja que 
donem el primer pas per 
combatre la pandèmia i 
immunitzar la població de 
més risc i la més exposa-
da.” Va fer una crida que 
“la ciutadania aranesa 
es vacuni quan arribi el 
moment”.

ics lleiDA

Vacunació d’un treballador de l’Hospital del Pallars.
infermeres lleiDA coill

dispositiu de vacunació a la residència de la Fuliola.

ics lleiDA

l’equip de coordinació de la covid a l’hospital arnau de Vilanova després de rebre la vacuna.

Vacunació a l’hospital Santa maria de lleida.

conselh generAu D’ArAn

un usuari del geriàtric de Vielha rebent ahir la vacuna de Pfizer.

conselh generAu D’ArAn

una professional sanitària d’aran rebent la injecció.

17033

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



5és notíciaSegre 
Dissabte, 9 de gener del 2021

coronavirus lleida i comarqueS

Un professor de la 
UdL, assessor en 
matèria de Covid
❘ lleiDa ❘ El professor de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària de la UdL Lorenzo José 
Fraile és un dels quatre mem-
bres de la Comissió On Health, 
creada pel Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya. 

One Health és un òrgan con-
sultiu en malalties zoonòti-
ques com ara la Covid-19. És 
un concepte promogut per la 
Unió Europea que indica que 
la salut humana, l’animal i la 
mediambiental, i la seua profi-
laxi, són interdependents i estan 

vinculades als seus ecosistemes. 
La Comissió s’ha constituït com 
a òrgan consultiu en la gestió i 
control de malalties transmis-
sibles entre animals i persones 
com la Covid-19.

lorenzo José Fraile.

el comerç de 400 m2 no 
pot obrir amb menys espai
❘ lleiDa ❘ Els centres, recintes, 
galeries comercials i establi-
ments de comerç al detall 
amb més de 400 metres qua-
drats hauran d’estar tancats 
fins al 17 de gener, encara que 
redueixin l’espai de venda. 
El Procicat va fer ahir l’acla-
riment després dels dubtes 
sorgits. De fet, alguns esta-
bliments de Lleida van deci-
dir tancar, mentre que d’altres 
van reduir la superfície a la 
permesa com s’havia fet en 
altres ocasions.

A més, avui i demà han 
de tancar tots els comerços, 
a excepció dels considerats 
essencials. Les restriccions 
arriben amb les crítiques del 
sector en plena temporada de 
rebaixes. 

D’altra banda, el Govern 
va assegurar que els consumi-
dors conserven el dret al can-
vi i devolució de les compres 
de Nadal, malgrat les noves 
restriccions. En cas de des-
avinences, els consumidors 
tindran 14 dies per reclamar.

Pobles de l’Urgell 
demanen també un 
tancament comarcal
❘ tàrrega ❘ Alcaldes de muni-
cipis de l’Urgell com Puig-
verd, Agramunt, Tornabous, 
Anglesola, Preixana i Cas-
tellserà van demanar un 
confinament comarcal i van 
lamentar que se’ls apliqui les 
mateixes mesures que a zo-
nes massificades. Al contrari, 
els alcaldes de Tàrrega i Bell-
puig van defensar les mesu-
res tenint en compte la situa-
ció sanitària encara que van 
reconèixer que afectarà els 
negocis, especialment el tan-
cament del cap de setmana.

x.r. / redacció
❘ lleiDa ❘ La conselleria de Sa-
lut va anunciar ahir que s’ha 
prorrogat la intervenció de la 
residència Fiella de Tremp al-
menys durant 15 dies més “per 
millorar aspectes del seu funci-
onament, organització i gestió”. 
Per a això, el departament ha 
traspassat la gestió, que després 
de la intervenció del 28 de no-
vembre va passar de la Funda-
ció Fiella (titular) a Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS), a Sant 
Joan de Déu-Terres de Lleida. 
Fonts de Salut van explicar que 
GSS acaba així la seva feina al 
capdavant del geriàtric “després 
de donar per acabada la gestió 
de l’emergència sanitària”. El 
brot va provocar 61 morts i va 
afectar gairebé tots els usuaris 
i gran part dels treballadors. El 
centre ja va ser catalogat com a 
verd (lliure de Covid-19) a finals 
de desembre. 

Salut va assenyalar que Sant 
Joan de Déu treballarà durant 
les properes setmanes “en la 
professionalització de la gestió 
de la residència”, fins que “s’as-
seguri que el traspàs del centre 
pot aconseguir amb garanties 
complir el pla sectorial de gestió 
de la infecció per coronavirus en 
l’àmbit residencial”. Salut afir-
ma que “ara per ara l’anterior 
gestora no es pot fer càrrec del 
centre”. 

Per una altra banda, els Mos-
sos d’Esquadra continuen pre-
nent declaració a familiars de la 
residència, després que la Fisca-
lia obrís diligències per 61 pre-
sumptes delictes d’homicidi per 
imprudència. La policia pregun-
ta als afectats per les mesures de 
prevenció que prenien abans de 
la intervenció del centre. El fis-
cal investiga també un suposat 
delicte social.

D’altra banda, a la residència 
de Solsona els usuaris positius 

Salut encarrega a Sant Joan de Déu 
la gestió del geriàtric de Tremp
Manté la intervenció del centre almenys 15 dies per millorar aspectes del seu 
funcionament || Positius el 73% dels usuaris de la residència de Solsona

acn

Minut de silenci a la capital del Jussà ■ Tremp va guardar ahir al migdia un minut de silenci per les 
víctimes de la Covid al municipi, especialment pels 61 morts a la residència. El vestíbul de l’ajun-
tament va acollir l’acte (a la imatge) i el consistori va animar els veïns a tenir també un record per 
a les víctimes. Els tres dies de dol oficial a la ciutat acaben avui.

ics lleiDa

l’equip de coordinació de la covid a l’hospital arnau de Vilanova després de rebre la vacuna.
ics lleiDa

Vacunació a l’hospital Santa maria de lleida.

bombers

els bombers van desinfectar ahir la residència de Solsona.

són ja 63, la qual cosa suposa 
el 73% dels usuaris. També hi 
ha 18 treballadors contagiats i 
ahir es va dur a terme un altre 
cribratge entre els empleats del 
geriàtric. La residència, l’ajun-
tament i el consell del Solsonès 
van agrair la proposta del Gremi 
d’Hostaleria de la comarca, que 
ha ofert places d’allotjament als 
establiments associats en cas 
que es necessitin llits per poder 
atendre usuaris de la residèn-
cia i de l’àrea sociosanitària del 
centre sanitari. Així mateix, els 
bombers van desinfectar ahir la 
residència. S’ha de recordar que 
el brot de coronavirus en aquest 
centre ha causat tres morts fins 
al moment.
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Àger crea una societat per 
regularitzar la gestió de la residència.

p. 14
L’EMD d’Arròs crea 15 places de 
pàrquing a l’accés del poble.

p. 15

els carrers d’Almatret ja van quedar coberts de neu ahir a la nit.

A. ALMAtrEt

e. F / redAcció
❘ LLEiDA ❘ Lleida va activar ahir to·
tes les alertes i va extremar les 
precaucions per evitar un col·
lapse a conseqüència de la neu 
després dels avisos i l’activació 
del pla Neucat per l’arribada del 
temporal Filomena. Ja entra·
da la nit va començar a nevar 
als municipis de Llardecans, 
Maials, Aitona o la Pobla de 
Cérvoles (Segrià i Garrigues) 
amb la previsió d’arribar a totes 
les comarques de matinada. El 
Neucat va advertir de gruixos 
de neu de més de 30 centíme·
tres en les zones de muntanya, 
i a l’interior, entre 5 i 15 centí·
metres de neu acumulada. A les 
comarques de Ponent preveien 
també gruixos de més de dos 
centímetres per sobre dels 300 
metres i més de 5 cm per sobre 
dels 600 metres.

Protecció Civil va prohibir 
després dels avisos la circulació 
de camions de més de 7,5 tones 
des d’ahir a les set del vespre 
fins a les 6.00 hores de dilluns 
tret dels serveis essencials. 
Aquesta mesura va provocar 
les queixes del sector del trans·
port, que va denunciar que pro·
vocarà importants pèrdues.

Així mateix, la conselleria 
d’Interior també va activar di·
ferents dispositius dels Mos·
sos d’Esquadra per restringir 
la mobilitat durant tot el cap de 
setmana i punts de control es·
tratègics que s’aniran adaptant 
per evitar que les carreteres i 
els vehicles quedin bloquejats a 
causa del temporal. Aquest dis·
positiu coincideix amb el confi·

nament municipal per la pandè·
mia, per la qual cosa la mobili·
tat ja està limitada. El conseller 
d’Interior, Miquel Sàmper, va 
fer una crida per evitar despla·
çaments o reduir·los als “neces·
saris i inajornables” i va alertar 
que l’episodi de nevades serà 
“sever” i tindrà el seu pitjor 
moment avui.

Aquest temporal arriba des·
prés de cinc dies consecutius 
amb temperatures gèlides a les 
comarques de Lleida, amb mí·
nimes ahir de fins a 13,2 graus 
negatius al Pont de Suert, de 
sis graus sota zero a Vilanova 
de Meià o de 4 graus negatius 

Màxima alerta pel temporal de neu al cap de 
5 dies amb temperatures sota zero a Lleida
El temporal arriba pel Segrià i les Garrigues i tenyeix de blanc Almatret, Maials, Aitona i la Pobla

temporal fred i neu

leS clAuS

Dispositius
z El Procicat va activar ahir els 
plans NeuCat, VentCat i inun-
Cat davant del pronòstic del 
fort episodi de neu, fred i vent 
fins dilluns. Així mateix, es va 
prohibir la circulació de cami-
ons de més de 7,5 t des d’ahir a 
les 19.00 hores fins dilluns a les 
06.00 hores.

Lleida
z La previsió del Servei Meteo-
rològic de Catalunya és que se 
superin els 30 cm en zones de 
muntanya i entre 5 i 15 a les co-
marques d’interior. Als munici-
pis del nord de Lleida es poden 
acumular fins a 5 cm per sobre 
dels 600 metres.

Carreteres
z La Diputació va repartir 950 t 
de potassa a ajuntaments i con-
sells i va activar 20 equips lleva-
neu per als 825 km de carrete-
res de la seua titularitat. també 
el ministeri de transport va acti-
var 44 llevaneus i 5.500 t de sal.

Madrid
z Madrid va ser una de les co-
munitats més afectades per la 
neu, que va col·lapsar la capital, 
va obligar a tancar Barajas, va 
tallar trams de les autovies i els 
accessos a la ciutat.

temperAtureS mínimeS

LOCALITAT º C

Clot de la Llança -34,8º

El Pont de Suert -13,2º

Vielha -10,3º

tírvia -10,3º

Boí -10,5º

La Seu d’Urgell -9,4º

La Pobla de Segu -9,3º

Vilanova Meià -6º

Montsec Ares -5,7º

Os de Balaguer -4,8º

Alguaire -4,1º

Cervera -3,7º

tàrrega -3,1º

El Poal -3.2º

Oliola -2,6º

tremp -2º

AjUNtAMENt DE LES

C. SANS

AjUNtAMENt DEL PONt DE SUErt

tV3

el fred va congelar l’aigua d’una font a les.

l’aigua glaçada a la c-14 a coll de nargó.

l’aigua va quedar gelada al pont de Suert.

Operaris tiraven sal ahir als carrers de lleida.

trAnSpOrt
Queixes al sector per  
les possibles pèrdues  
al prohibir-se la circulació 
de camions pesants

a Alguaire. Al clot de la Llança 
es van assolir els ·34,8 graus. 
Al Pont de Suert han registrat 
problemes al servei d’aigua de 
boca en alguns nuclis, encara 
que cap no ha quedat desprove·
ït. S’han donat casos de captaci·
ons o de canonades congelades 
per les baixes temperatures. 

La Paeria de Lleida tenia la 
previsió d’obrir el Pavelló 4 
a mitjanit en el marc del Pla 
Iglú. Quant als serveis d’Alta 
Velocitat del tren, només es 
preveuen retards de 60 mi·
nuts per restriccions de velo·
citat a 160 km/h, a les línies 
Madrid·Barcelona. 

La Diputació va activar els 
protocols per garantir la segu·
retat a les carreteres. A la nit 
la neu va tornar a arribar a les 
Terres del Ebre. 

D’altra banda, Madrid va 
ser una de les comunitats més 
afectades per la neu, que va col·
lapsar la capital.

17033

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	S202101091

