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coronavirus tercera edat i comerçoS

Vuit classes 
confinades 
menys als 
col·legis
❘ lleiDa ❘ Els centres educatius 
de Lleida tenen vuit classes 
confinades menys que el dia 
anterior, segons Educació. 
En total són noranta i hi ha 
prop de dos mil persones en 
quarantena entre alumnes i 
personal docent. El Segrià és 
la comarca amb més afecta-
ció, amb 41 i 875 respectiva-
ment. La segueixen l’Urgell 
amb 13 i 270 i la Segarra, 
amb 12 i 246. 

A la Noguera hi ha 6 grup-
so aïllats i 141 persones i al 
Pallars Jussà, 5 i 105. La pà-
gina web d’Educació indica 
que segueix tancada l’esco-
la de Salàs de Pallars arran 
del positiu d’un estudiant. A 
l’Alt Urgell hi ha 4 classes i 
78 persones, a les Garrigues 
3 i 73, al Pla d’Urgell 2 i 52 i 
una classe al Solsonès, l’Alta 
Ribagorça i Aran.

La residència Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell.

c.s.

redacció
❘ lleiDa ❘ La segona onada de la 
pandèmia està fuetejant amb 
força les residències per a la ter-
cera edat, on aquesta setmana 
el nombre de positius ha superat 
els tres-cents a les comarques 
del Pirineu i el pla de Lleida. 
Actualment, les residències de 
Bellvís i la Llar de Sant Josep 
de la Seu són les més mal para-
des pel volum de contagis: 88 a 
Bellvís (68 dels quals són usu-
aris) i 64 a la de l’Alt Urgell (53 
residents).

En tots dos casos, fonts muni-
cipals van assenyalar ahir que la 
conselleria no ha intervingut els 
centres però està supervisant i 

actuant en coordinació amb els 
seus responsables (els dos estan 
en mans privades) per mantenir 
la situació sota control. Segons 
les dades de Salut, hi ha almenys 
vuit residències amb positius, 
encara que la de Bellver (que 
havia estat intervinguda per la 
Generalitat) només en té un. 
En total són 302 contagis en 
aquests centres, dels quals 238 
són ancians, gairebé el 80%, i 
la resta, personal.

També la residència Sant Do-
mènec de Balaguer, la Teva Llar 
de Lleida i la Mare Marcel·lina 
de Verdú registren encara un 
nombre destacable de casos: 33; 
29 i 31, respectivament. La Cas-

trillon, a Lleida ciutat, compta 
amb deu usuaris afectats i un 
treballador i la Serafí Casano-
vas de Sort, tretze residents i 
tres empleats. 

La Castrillon, la Teva Llar i 
la Mare Marcel·lina són residèn-
cies grogues: els positius estan 
a punt d’acabar l’aïllament i la 
situació millorarà. Salut vol in-

tensificar els cribratges en les 
residències, on ara es fan cada 
quinze dies entre els professio-
nals, perquè siguin setmanals 
i testar també els residents. A 
Catalunya, un 70 per cent de 
les residències no tenen casos 
i són verds.

El Govern central ha admès 
aquesta setmana que el virus 
està entrant a les residències, 
“bé a través dels residents que 
surten o els familiars o treballa-
dors. És inevitable”, va indicar 
Fernando Simón, director del 
Centre de Coordinació d’Aler-
tes i Emergències Sanitàries, en-
cara que està sent menys agres-
siu que a la primavera.

Nou flagell del coronavirus a les 
residències, amb 300 casos actius
El 80% dels afectats són ancians i la resta, plantilla || El Govern anuncia més 
cribratges entre els professionals, que es faran cada setmana, i els usuaris

La SitUació actUaL aLS centreS

Regió saNitàRia de LLeida ResideNts tRebaLLadoRs totaL

Residència castrillon 10 1 11

Residència la Teva llar 29 9 38

Bellvís 68 20 88

Mare Marcel·lina de Verdú 31 11 42

Residència st. Domènec de Balaguer 33 9 42

Regió saNitàRia deL PiRiNeu ResideNts tRebaLLadoRs totaL

RGG llar sant Josep 53 11 64

Bellver 1 0 1

serafí casanovas de sort 13 3 16

ToTaLs 238 64 302
Font: conselleria de salut

salut trasllada  
26 usuaris de la 
sant Josep de  
la seu a Puigcerdà
n L’últim cribratge a la re-
sidència Llar de Sant Jo-
sep de la Seu ha disparat 
fins a seixanta-quatre els 
positius. Salut va informar 
que es tracta de cinquan-
ta-tres dels setanta-vuit 
usuaris i onze dels tren-
ta-sis treballadors. Fonts 
de l’equip mèdic van ex-
plicar que dijous van tras-
lladar vint-i-sis positius 
l’Hospital de Puigcerdà, 
on s’estaran fins que re-
bin l’alta mèdica. Els han 
traslladat a un espai bu-
ffer que han habilitat al 
centre de la Cerdanya per 
assistir persones d’avan-
çada edat positives al de-
tectar que a la residència 
“no podíem garantir la 
cura adequada que merei-
xen” per les baixes entre 
el personal. Dels vint-i-set 
positius restants, vint-i- 
sis s’estan a la residència 
i un ha estat ingressat a 
l’hospital. L’alcalde, Jordi 
Fàbrega, va explicar que 
Salut ha reforçat l’equip 
de treballadors amb dos 
infermeres i un coordi-
nador i que el centre ha 
contractat auxiliars d’in-
fermeria. L’ajuntament va 
fer una crida a incorporar 
més auxiliars. El grup mu-
nicipal de la CUP, per la 
seua banda, va demanar a 
l’ajuntament una comissió 
d’investigació “per acla-
rir la gestió” i valorar la 
intervenció de la Gene-
ralitat després de l’“em-
pitjorament exponencial” 
del brot.

menyS agreSSiU
Madrid admet que  
els centres estan afectats 
però diu que és menys 
agressiu que a la primavera

els ajuts als comerços del 
segrià podran arribar als 
3.000 € per beneficiari
A l’haver-hi menys peticions de les previstes

e.farneLL/S.e.
❘ lleiDa ❘ Els ajuts per al comerç i 
la restauració de Lleida i els sis 
municipis del Segrià que van 
patir un confinament estricte al 
juliol seran de 3.000 euros per 
beneficiari. Dijous va finalit-
zar el termini per sol·licitar-les 
i l’import total de les petici-
ons és inferior als 3,9 milions 
previstos. 

Davant d’aquesta situació, 
està previst que es reparteixin 
proporcionalment entre tots 
els beneficiaris, per la qual co-
sa cada un rebrà 2.999 euros i 
no els 2.000 previstos inicial-
ment.  L’import total dels ajuts 
és de 3,9 milions d’euros, dels 
quals 3,452 corresponen a Llei-
da; 243.000 a Alcarràs; 55.000 a 
Aitona; 41.700 a Seròs; 40.700 a 

Soses i Torres de Segre i 26.500 
a la Granja d’Escarp. Segons 
fonts del consell del Segrià, els 
sis municipis del Baix Segre han 
arribat a la quota dels ajuts, ex-
cepte Lleida capital, que és on el 
nombre de sol·licituds ha estat 
molt baix. 

El consell ja va ampliar una 
setmana més el termini per 
sol·licitar els ajuts perquè aques-
tes poguessin arribar a més per-
sones, i només durant l’última 

setmana se’n van presentar 250. 
L’ens comarcal va calcular que 
més de 3.500 negocis de Llei-
da ciutat i els sis pobles de la 
comarca es podrien beneficiar 
d’aquesta convocatòria d’ajuts 
directes per pal·liar les greus 
conseqüències econòmiques 
que va suposar el confinament 
del mes de juliol.

L’ajuntament de Lleida ha 

registrat 1.109 sol·licituds per 
rebre els ajuts, segons indiquen 
dades facilitades per la mateixa 
Paeria. Del total, 921 correspo-
nen a comerços i a altres activi-
tats incloses a la convocatòria, 
mentre que 188 són comerciants 
de venda no sedentàries (pa-
radistes de mercadillos). Així 
mateix, 787 de les peticions són 
d’autònoms i 322, d’empreses.

perfiLS
la Paeria de lleida ha  
rebut 1.109 peticions, 787 
de les quals d’autònoms  
i 322 d’empreses

LeS cLaUS

Convocatòria d’ajuts. El departament d’Empresa i Coneixe-
ment va firmar un conveni amb el consell del Segrià pel qual la 
Generalitat concedia 4 milions de subvencions directes per a la 
reactivació de comerços i serveis afectats pel confinament de 
juliol en set poblacions de la comarca.

tramitació. El consell ha tramitat aquests ajuts amb els ajun-
taments i els beneficiaris havien de sol·licitar-ho al consistori. 
A Alcarràs li corresponen 243.000 €; 55.000 a Aitona; a la Gran-
ja d’Escarp 26.500 euros; Seròs 41.700 euros; 40.700 a Soses i 
40.700 a Torres de Segre. Lleida tenia consignada una ajuda de 
3,4 milions. També hi ha una ajuda de 100.000 €.

ampliació de termini. El termini per sol·licitar els ajuts fina-
litzava el passat dia 12 de novembre, tanmateix, el consell va 
ampliar una setmana més aquest període perquè aquests ajuts 
directes arribessin a més beneficiaris. El termini definitiu va aca-
bar dijous passat, 19 de novembre.
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Activitats a  
l’aire lliure per 
evitar la miopia

estudi

❘ mADriD ❘ El Col·legi Nacional 
d’Òptics-Optometristes d’Es-
panya (CNOO) recomana fo-
mentar les activitats a l’aire 
lliure amb els nens per evitar 
d’aquesta manera l’increment 
de la miopia, un problema 
que afecta actualment 2.600 
milions de persones a tot el 
món, segons l’Informe Mun-
dial sobre la Visió 2020 de 
l’OMS. Amb motiu del Dia 
Universal del Nen, recorden 
que en les activitats a l’aire 
lliure s’utilitza la visió de 
llarg abast per poder visu-
alitzar elements i persones 
que es troben lluny.

investigació per 
un ‘like’ del papa 
a una model

xarxes socials

❘ romA ❘ El Vaticà ha obert una 
investigació per aclarir si hi 
va haver un possible error 
humà a l’equip que gestiona 
les xarxes socials del papa o 
si va ser, en canvi, un hacker 
informàtic el que va provocar 
que el compte d’Instagram 
del pontífex posés un like 
(m’agrada) a la foto d’una 
model brasilera vestida de 
col·legiala. Segons fonts del 
Vaticà, es descarta que hagi 
estat un acte deliberat per 
part del grup que s’encarre-
ga de la gestió de les xarxes 
del Sant Pare.

Ponent s’afegeix 
a la visibilització 
de la violència 
masclista

iniciatives

❘ LLeiDA ❘ Desenes de munici-
pis lleidatans se sumaran 
el proper 25 de novembre 
a la commemoració del Dia 
Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència contra 
les Dones amb diferents ac-
tes de visibilització. A Llei-
da, la Paeria retransmetrà 
el dia 25 un concert (18.00 
hores) al canal d’Instagram 
de LleidaJove i, el dia 3 de 
desembre, celebrarà de ma-
nera telemàtica el IX Memo-
rial Hortènsia Alonso, entre 
altres propostes. I a Tarroja, 
els veïns seran obsequiats 
amb una bossa de tela amb 
el lema “A Tarroja mai més 
silenciades”.  Per la seua part, 
l’ajuntament de Bell-lloc 
oferirà el dia 28 de novem-
bre la xarrada Coneguem les 
violències masclistes.

Joan Viñas rep  
la medalla 
d’Honor de la 
Xarxa Vives
en una cerimònia  
a tarragona

guardons educació

el catedràtic de Cirurgia Joan Viñas, ahir, amb la presidenta de la Xarxa Vives, María José Figueras.

❘ tArrAgonA ❘ La Xarxa Vives 
d’Universitats va entregar ahir 
la Medalla d’Honor al catedrà-
tic de Cirurgia i exrector de 
la Universitat de Lleida Joan 
Viñas, en reconeixement a la 
seua trajectòria professional i el 
seu compromís amb la ciència, 
la llengua i la cultura. Ho va fer 
durant una cerimònia que es va 
celebrar a la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona, acte que 
va estar marcat per les restric-
cions sanitàries de la Covid-19 
i que es va retransmetre en di-
recte a través de les xarxes. El 
vicerector de Cultura i Extensió 
Universitària de la UdL, Joan 
Josep Busqueta, va lloar en el 

XArXA ViVes D’uniVersitAts

discurs el treball de Viñas, per 
“posar la seua capacitat de ges-
tió, els seus coneixements mè-
dics i la pràctica quirúrgica al 
servei dels més necessitats, tant 
en la nostra societat com en les 

del Tercer Món”. El vicerector 
també va destacar el “paper 
protagonista” de Viñas en la 
millora de la sanitat pública a 
Lleida i, alhora, en la restaura-
ció de la UdL. La Xarxa Vives 

d’Universitats, formada per les 
vint-i-dos universitats de parla 
catalana, també va distingir la 
catedràtica emèrita de Medici-
na de la Universitat de València 
Anna Lluch.

Imatge d’arxiu d’una protesta a favor l’avortament lliure i gratuït.

segre

❘ tremP ❘ El departament de Sa-
lut traslladarà en les properes 
setmanes professionals no ob-
jectors als hospitals de Tremp i 
Vielha perquè atenguin les de-
mandes d’avortament farma-
cològic, que es practica fins a 
les nou setmanes de gestació. 
La consellera de Salut, Alba 
Vergés, va explicar ahir que es 
tracta d’una “solució parcial” 
per poder garantir el dret a la 
interrupció voluntària de l’em-
baràs al Pirineu. Actualment, 
les dones embarasses que vi-
uen al Pallars, l’Alta Ribagor-
ça i la Val d’Aran i que volen 
avortar farmacològicament són 
derivades al CAP de Balaguer 
i, en cas que l’avortament sigui 
quirúrgic −entre les 9 i les 14 
setmanes de gestació−, només 
poden accedir als centres auto-
ritzats de les demarcacions de 
Tarragona, Girona i Barcelo-
na, ja que a Lleida tampoc no 
s’ofereix aquest servei com ja 
va informar SEGRE. En el cas 
de l’hospital de Tremp, no es po-
den practicar avortaments per 
l’objecció de consciència dels 
facultatius.

Per la seua part, el grup de 
Catalunya En Comú Podem 
(ECP) al Parlament de Catalu-
nya va exigir ahir a la Generali-
tat que garanteixi el dret de les 
dones de Lleida, l’Alt Pirineu i 
Aran a poder interrompre vo-
luntàriament l’embaràs, al ser 

solució parcial per avortar als 
hospitals de Vielha i tremp
Lleida és l’única província catalana sense interrupció quirúrgica d’embarassos

salut drets

aquesta demarcació l’única de 
tot Catalunya en la qual no hi 
ha cap centre acreditat per prac-
ticar avortaments quirúrgics. 
“Reclamem una solució ràpida, 
i no haver d’esperar anys per-
què canviïn les consciències dels 
professionals que treballen a les 

comarques del pla i el Pirineu”, 
van apuntar. 

El col·lectiu de dones feminis-
tes del Pallars Jussà ha denunci-
at reiteradament la “precarietat 
del servei” amb diverses accions 
de protesta i, el passat 5 d’oc-
tubre, el ple de l’ajuntament de 
Tremp va aprovar una moció 
perquè puguin efectuar-se avor-
taments al Jussà. Les dones de la 
província que vulguin avortar a 
partir de la novena setmana han 
de desplaçar-se fins a Barcelona 
o Tarragona, atès que l’Arnau 
de Vilanova només ho practica 
amb medicació.

petICIó
en Comú Podem exigeix a la 
generalitat que garanteixi 
l’avortament quirúrgic a la 
demarcació de Lleida

Pressió a Andorra 
perquè permeti 
exercir aquest 
dret al país
■ França i altres països 
europeus han pressionat 
recentment Andorra per-
què despenalitzi l’avorta-
ment, una pràctica prohi-
bida en tots els supòsits, 
fins i tot en cas de viola-
ció, de malformació greu 
del fetus o de risc per a la 
vida de la mare o el na-
dó. Aquesta prohibició 
ha provocat nombroses 
protestes feministes. I és 
que la despenalització de 
l’avortament al Principat 
està marcada pel fet que 
un dels dos coprínceps és 
l’arquebisbe de l’Urgell, 
Joan Enric Vives (l’altre 
és el president de França,  
Emmanuel Macron) i com 
a representant de l’esglé-
sia defensa el dret de la 
vida en totes les seues 
etapes. Davant d’aques-
tes protestes, el Principat 
va posar en marxa al març 
un servei que informa les 
dones que estiguin inte-
ressades en com interrom-
pre el seu embaràs fora 
del país.
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