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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19

Ram.entol creu que la vacunació
maSsiva podria comenc;ar al juny
'
si arriben les vacunes necessar1es
•

Salut preveu ((cert marge" per flexibilitzar les restriccions al
comer<r en la propera revisió si es manté la baixada de casos
Barcelona
ACN
El secretari general de Salut,
Marc Ramentol, creu que la vacunació massiva contra el Covid-19
podría comen~;ar "cap a finals del
segon trimestre". Tot i aixo, va insistir que dependra de si es compleix o no !'entrega de vacunes
informada per part del govern
espanyol. Ramentol va dir a RAC1
que si es compleix l'aprovació de
la vacuna de Janssen a mitjans de
mar~; i l'inici d'entregues a !'abril,
aixo fa pensar que "!'afluencia de
vacunes sera molt més amplia".
Quan aixo passi, va tornar a detensar l'ús de grans espais, entre
els que ha indos els campus universitaris, i el treball de personal
més enlla del de la sanitat pública, com per exemple els serveis
de prevenció de riscos laborals
i el de les mútues d'accidents.
Seguint les previsions de Salut,
Ramentol va concretar que "a fi-- nals de la setmana que ve" es comen~;ara a vacunar les persones
de risc, com poden ser les que
tenen patologies oncologiques.
Aquestes rebran les vacunes de
Pfizer o Moderna.
Marc Ramentol, també va afirmar que hi ha "cert marge" per
estudiar flexibilitzar les restriccions al comer~; en la propera de
revisió si es manté la baixada deis
indicadors. Ramentol va recordar
que, per exemple, els centres comercials porten 153 dies t ancats.
"Per tant, logicament ho posarem sobre la taula", va manifestar
a RACl, tot i que va puntualitzar
que aixo no vol dir que sigui així ja
que s'ha de fer tot el procés d'estudi de la situació encara.
D'altra banda, va recordar que
la població s'ha de mentalit¡¡r
que la Setmana Santa haura de
ser "for~;osame nt diferent" i va
sentenciar que "com menys mobilitat hi hagi millor". Si sera molt
o poc diferent "dependra del context epidemic" del moment, va
concloure Ramentol.

Salut i Pimec
faran 85.000
tests d'antígens
als polígons
industrials

FOTO: Salut 1Els nous espais tindran l'objectiu de separar les activitats Covid de la resta del CAP

Comenc;a la instal·lació
deis móduls Covid de
suport als CAP catalans
Aquesta setmana han comen~;at a instal· lar-se els primers
moduls de suport als centres
d'atenció primaria d'arreu de
Catalunya. Es tracta d'espais situats al costat mateix deis CAP
i tenen com a objectiu desenvolupar l'activitat Covid i no Covid
en espais diferenciats. la voluntat és traslladar-hi l'activitat
relacionada amb el coronavirus
-proves PCR, tests rapids, identificació de contactes, exploracions, vacunacions - per garantir
els dobles circuits i assegurar
una major seguretat de profes-

Es construiran
16 d'aquests
espais a la
demarcació
sionals i ciutadans dins els centres. En els moduls també s'hi
podra fer l'atenció a persones
amb problemes respiratoris
símptomes del Covid-19.
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l a demarcació de Lleida tindra 16 espais com aquests: A la
Regió Sanitaria lleida es faran
en 13 CAP: Balafia-Pardinyes,
Cappont, Rambla Ferran, Eixample, Onze de Setembre i Primer
de Maig, de la ciutat de Lleida, i
als d'Aicarras, Bellpuig, les Borges Blanques, Balaguer, Almacelles, Agramunt i Albatarrec.
Mentre que a la Regió Sanitaria
de I'Ait Pirineu i I'Aran seran 6
moduls, els quals s'instal-laran
als de la Seu d'Urgell, El Pont de
Suert, Sort, la Pobla de Segur,
Tremp i Oliana.

El Departament de Salut i Pimee taran 85.000 tests d'antígens rapids a empreses i polígons industrials d'arreu · de
Catalunya. Aquesta acció es
fara grades a la signatura d'un
acord entre les dues parts
aquest passat dijous al vespre. Salut aportara aquests
85.000 tests que entregara al
Servei Catala de la Salut per
facilitar el desplegament inicial de les activitats previstes
al conveni. De la seva banda,
Pimec realitzara els testos als
centres de treball, polígons i
zones de concentració d'activitat laboral a través de les seves organitzacions sectorials i
territorials.

Sanitat preven que
els farmaceutics
també comencin a
osar vacunes
Segons va avan~;ar ahir el diari La Vanguardia, el Ministeri de Sanitat espanyol preveu autoritzar a farmaceutic
i personal de les mútues perque puguin administrar vacunes contra el coronavirus.
Aquesta nova mesura arribaría a l'abril, quan s'autoritzi la
vacuna de Jansen i la resta de
farmaceutiques augmentin
la seva producció, ja que aixo
permetria comen~;ar amb les
vacunacions massives.
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Jéssica Albiach
pregunta a ERC
i PSC si rep~tJran
les eleccions
"per tossuts"
La candidata d'En Comú Podem el
14-F, Jéssica. Albiach, es va dirigir
a ERC i al PSC en el seu últim acte
abans de les eleccions per demanar que superin els vetos creuats
que han mantingut al llarg de tota la campanya. "ERC i el PSC ens
portaran a una repetició electoral
per tossuts? En seran capa~os?'',
va demanar Albiach, que va remarcar que estem "en plena situació antipolítica". La candidata deis
comuns va dir que ara toca "blindar" els serveis públics i gestionar
ajudes perque "no caiguin els sectors economics" i es va preguntar
si socialistes 1 republicans "taran
perdre el temps a la gent" amb
una repetició electoral.

Sánchez anima
a votar el PSC
per "trencar el
r r ó ~nita ri"
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha animat a
votar el PSC ei14-F per "tren.car
el cordó sanitari" als socia listes,
en referencia al compromís signat per JxCat, ERC, CUP i PDeCAT perno formar govern amb
ells. Sánchez considera que
l'entesa entre independentistes és "l'acord de la por" pero
afirma que "s'equivoquen, perque a la retrobada i a la socialdemocracia no se li pot posar
un cordó sanitari". Sánchez va
criticar que els independentistes tenen com a proposta "l'odi
etern" i que no volen un país,
sinó "una trinxera''. El líder del
PSOE els va equiparar a Cs, PP i
Vox, i va assegurar que tots dos
grups són "coalicions de l'odi".

La Junta Electoral de Lleida rep
1.788 excuses i n/ accepta 1.504
Són de membres de meses que al·leguen
motius perno formar part de les taules
Lleida
REDACCIÓ
La Junta Electoral de Lleida (demarcació) ha rebut un total de
1.788 excuses de membres de
meses electorals. D'aquest total,
la Junta n'ha admes 1.504 i no
n'ha admes 284. Es tracta de persones que han rebut l'ordre per
formar part d'una mesa electoral
a les eleccions al Parlament de
dema, pero que han presentat allegacions per no haver de fer-ho.
Per Juntes Electorals de Zona
(JEZ), la de Lleida és la que més
excuses ha rebut. Concretament,
han estat un total de 1.046 de les
que se n'han acceptat 903 i rebutjat 143.
En el cas de la JEZ de Balaguer,
han arribat 275 i, d'aquestes, se
n'han admes 235 i denegat 40.
A la Junta Electoral de Cervera,

FOTO: ACN 1 lmatges d'un simulacre electoral a Terrassa dimecres
s'han acceptat 158 excuses, 129
s'han admes, pero 29 no. A la JEZ
de la Seu d'Urgell, 121 persones
han presentat al-legacions de les
que 80 sí han estat acceptades,
pero les altres 41 restants no.
A la Junta Electoral de Tremp,

Aragonés reclama concentrar
l'independentisme en ERC
perqué \\sumen i no fan retrets"
El cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonés, ha fet una crida a concentrar el vot independentista en
ERC perqué els republicans tenen ciar el seu adversari i no fan
"retrets" sinó que volen "sumar"
amb els partits a favor de l'autodeterminació i l'amnistia. Aragonés va oferir un lideratge re-

publica que es posi per sobre de
les "visions de curta volada", de
sempre voler "trepitjar el peu al
company del costat" i afronti els
problemes "de cara".
Sobre la continu'itat d'Aiba Vergés com a consellera de Salut, va
dir que compta amb ella "per totes les responsabilitats ara i a la .
propera legislatura".

s'han admes 123 de les 140 presentarles i 17 han estat rebutjades.
Finalment, a la JEZ de Vielha
e Mijaran, un total de 48 persones ha presentat al·legacions per
no formar part d'una mesa dema

i, d'aquestes, han admes 34 i 14
s'han rebutjat.
No passa el mateix a Barcelona, on moltes persones que han
presentat aJ.Iegacions a la Junta
Electoral de Zona per no ser en
una mesa no obtindran resposta
abans de de ma i, per tant, hauran
d'anar al col·legi electoral.
Aquesta junta -que compren
els municipis de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet
i Sant Adria de Besos- ha rebut
unes 10.500 al·legacions i calculen que, fins dijous, n'haurien resolt entre un 60% i un 70%. Aixo
és una de cada quatre persones
cridades a formar una mesa. Admeten .que aquesta allau excepcional impossibilita valorar-les
totes. La Junta Electoral Central
(JEC) va fer pública ahir una resolució on recorda a les juntes de
zona que abans del 14-F han de
donar resposta motivada a totes i
cadascuna de les excuses presentades per les persones designades com a membres de les meses
electorals.

Borras defensa que·governi
qui obtingui més escons
encara que rebi menys vots
La candidata de JxCat, Laura Borras, va defensar ahir que després del 14-F ha de governar la
formació que aconsegueixi més
escons, el"l'ara que obtingui
menys vots. La presidenciable
de Junts ha reclamat que cap
vot independentista quedi fora
del Parlament -en al·lusions implícites a PDeCAT i PNC. Borras

també ha assegurat que si l'independentisme supera el 50%
de vots el 14-F hi haura "festa
grossa".
A més, considera que caldra
"responsabilitat, unitat d'acció i
valorar el que representa" el fet
que per primera vegada les torces independentistes obtinguin
també majoria de vots.

Torra es querella
contra Andrés
Betancor per ser de
la JEC i assessor a Cs

El PPC s' erigeix com 1' opció
per acabar amb el Procés
i demana un "sprint final"

l:'expresident de la Generalitat
Quim Torra ha presentat una
querella al Jutjat d'lnstrucció
de Madrid contra el membre
de la Junta Electoral Central
espanyola Andrés Betancor Rodríguez per un possible delicte
d' incompliment del Codi Penal
i de la Llei Organica de Regim
Electoral General, en haver
compaginat l'assessorament a
Ciutadans i membre de la JEC.

El PPC aprofita les últimes hores
de campanya per intentar ca~ar
el vot fronterer constitucionalista i s'erigeix com l'única alternativa capa~ de posar punt i final al
'procés'. "Ja hi érem quan altres
ni existien o ni es presentaven a
les eleccions. Només nosaltres
podem garantir el canvi", va etzibar el president del PP, Pablo Casado, en al-lusió a Cs i Vox. Per la
seva banda, el candidat del PPC a

FOTO: ACN / Pablo Casado, lorena Roldán i Alejandro Fernández

la presidencia de la Generalitat,
Alejandro Fernández, va emfatitzar la crítica a la ultradreta i avisa
que per acabar amb el "separatisme" no s' ha de "substitu'it un
nacionalisme per un altre" com,
avisa, pretén fer Vox: "Utilitzen
els mateixos termes i diuen covards i tra"idors als que no pensen
com ells". Fernández defensa que
si s'ha d'acabar amb el"separatisme" s'haura de fer "des del PP".

