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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Campanya per fomentar 
l'ús correcte de la mascareta 
als mercats de Lleida ciutat 
La regidoria de Consum, Co
merç i Mercats de l'Ajuntament 
de Lleida, en col-laboració amb 
la Creu Roja, iniciarà aquest dis
sabte una campanya de cons
cienciació sobre r ús correcte de 
la mascareta, als mercadets de 
Camp d'Esports i Pardinyes. 

La regidoria impulsa a aques
ta iniciativa "després de rebre 
nombroses consultes i suggeri
ments, tant per part de persones 
consumidores com de paradistes 
dels mercats, perquè es fomenti 
l'ús correcte de la mascareta als 
mercadets per tal de garantir la 
seguretat de totes les persones, 
davant la situació d'epidèmia de 
la Covid-19", expliquen des de la 
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Paeria de Lleida. 
Aquest dissabte, 6 de març, 

voluntaris de Creu Roja inicia
ran la campanya al mercadet de 
Pardinyes explicant a paradistes 
i clients la necessitat d'usar les 
mascaretes de manera correcta 
als mercats o mentre es despa
txa productes de qualsevol tipus. 

Els grups escolars confinats 
per casos de coronavirus 
pugen a 55 a la demarcació 
El nombre de "grups bombo
lla" aïllats als centres escolars 
de la demarcació de Lleida és 
de 55. Aquesta xifra suposa un 
augment de 6 grups respecte la 
darrera jornada, però cal desta
car que fa tot just una setmana 
n'hi havia 65, fet que confirma el 
descens des de la represa de les 
casses al mes de gener. 

Al haver-hi 55 grups confinats, 
actualment hi ha 1.311 alumnes 
que són a casa seva aïllats, més 
101 professionals educatius en 
la mateixa situació. Des de l'inici 
del curs escolar; 408 professors 
han donat positiu per corona
virus a la demarcació de Lleida, 
mentre que d'alumnes han do-
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Lleida no hi ha cap centre com
pletament tancat, de fet, a tota 
Catalunya només n'hi ha un a 
Terrassa. De moment, el centre 
lleidatà que més grups confinats 
acumula és l'Institut d'Aran a Vi
elha, amb S grups. 

Salut signa fins a 37 convenis 
amb ajuntaments i consells 
comarcals del Pirineu i I/Aran 
La Regió Sanitària Alt Pirineu i 
Aran ha signat convenis de co
operació amb 37 ajuntaments i 
tres consells comarcals del ter
ritori per tal de gestionar la crisi 
sanitària i social provocada per la 
pandèmia. Aquests acords, que 
es vehiculen per mitjà de comis
sions de seguiment formades 
per referents de Salut Pública, 
de l'Àrea Bàsica de Salut corres
ponent i del municipi o ens co-

mareal, amb el suport del Servei 
Català de la Salut, tenen com a 
objectiu promoure la coordinació 
dels serveis públics del Departa-

'""'ent de Salut i de l'administra
ció local en situacions d'alta inci
dència del Covid-19. L'objectiu és 
buscar una resposta més eficaç 
i millorar la capacitat de segui
ment dels malalts i l'aïllament de 
la població. 

Les comissions es poden es-

Les persones amb fatiga 
post-covid es recuperen 
més lentament que les 
que tenen fatiga crònica 
L'IRB Lleida impulsa un estudi per 
detectar l'origen de la patologia 
L'Institut de Recerca 
Biomèdica de Ueida està 
comparant la fatiga que 
genera el Covid sobre els 
pacients que l'han superat, 
amb la que mateixes les 
persones que tenen fatiga 
crònica. 
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L'IRBLieida, liderat pel doctor Lluís 
Rosselló, va presentar ahir un nou 
estudi on s'avaluaran les caracte
rístiques fisiològiques respiratòri
es, metabòliques i metabòliques 
en pacients amb fatiga post-Co
vid-19, en comparació amb paci
ents amb síndrome de fatiga crò
nica i un tercer grup de control sa. 

FOTO: Diputació de Ueida I L'estudi va ser presentat ahir a la Diputació 

Per l'estudi hi passaran 66 per
sones, però les primeres proves 
ja s'han començat a realitzar du
rant les darreres setmanes. Fins a 
la data, s'ha observat que les per
sones que han passat el Covid-19 
tenen uns valors d'aprofitament 
d'oxigen inferiors als del síndro
me de fatiga crònica (ja descrits 
en anteriors estudis); que la ma
joria del grup post-Covid no arri
ben al nivell d'esforç màxim per 

claudicació muscular i que la re
cuperació post-esforç és més len
ta que als altres dos grups. 

Un dels factors més destacats 
de la investigació, es que només 
hi participaran dones, ja que, se
gons va explicar el doctor Ros
selló, són elles les qui presenten 
més efectes s~undaris després 
de superar el coronavisurs. Els 
homes, en canvi, quan tenen la 
malaltia tenen símptomes més 
greus, però un cop l'han supe
rada son menys propensos a 
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poder desenvolupar problemes 
d'aquest tipus. 

L'estudi també pot ajudar a 
obrir més el camp de. l'estudi 
respecte a quina és la causa de 
la fatiga crònica, i centrar-ho, es
pecialment, en el fet que l'origen 
d'aquest cansament pot ser cau
sat per un virus, com ho és el de 
la fatiga post-Covid. De fet, tal 
com va explicar Rosselló, l'objec
tiu no és buscar una cura per la 
fatiga, sinó les seves causes, fins 
ara molt desconegudes. 

tablir de forma preventiva sense 
que hi hagi una alta incidència de 
Covid-19 al municipi o la comar-
ca i serveixen per coordinar -les 
accions que han d'ajudar a posar 
fre a la transmissió comunitària 
del virus i evitar possibles brots, 
més difíci ls de ta llar i que acaben 
generant pressió al sistema sani
tari. La bateria d'accions previs
tes va des del seguiment de les -
persones en quarantena amb el 
reforç de trucades i visites a do
micilis, fins a la sensibilització de 
la població, el tancament d'equi
paments municipals, el suport de 
Creu Roja a peu de carrer o l'acti
vació de l'equip d'intervenció co
munitària dels municipis. 
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CCOO denuncia que les 
dones de Lleida cobren/ 
de mitjana/ un 15% 
menys que els homes 

El Consell del Segrià centra 
la reivindicació feminista 
en la corresponsabilitat 

UGT adverteix que la pandèmia ha 
agreujat les desigualtats laborals 

El Servei d'Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD) del Consell Co
marcal del Segrià ha organitzat 
diverses activitats, en col·labo
ració amb l'Institut Català de les 
Dones, en motiu del Dia Interna
cional de les Dones, que se cele
bra el proper dilluns, 8 de Març. 
Aquest any la reivindicació se 
centra en la corresponsabilitat 
familiar en les tasques de la llar i 
les cures, que ja eren molt femi
nitzades, un fet que s'ha agreu
jat amb la pandèmia sanitària. 

Del 8 al 14 de març es podrà 
veure al vestíbul del Consell Co
marcal l'exposició Quin temps 
tenim? Organització de la vida 
quotidiana, una reflexió sobre 
l'estructuració de la gestió del 
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les dones cobren, de mitjana, un 
15,48% menys que els homes a la 
demarcació de lleida, l'informe 
elaborat per CCOO de les Terres 
de lleida amb motiu dei8-M. Du
rant el2019, les dones van cobrar 
a lleida un salari mitjà anual de 
17.541 euros, mentre que en el 
cas dels homes va ser de 20.754 
euros, cosa que suposa una dife
rència de 3.213 euros. Tot això, 
l'any 2018 la bretxa salarial era 
del 16,3%. "No hem millorat gai
re, però és un pas positiu, segura
ment fruit de la pujada del salari 
mínim interprofessional (SMI)", 
assenyalen des del sindicat. A la 
vegada, el salari mitjà anual de 
les dones lleidatanes és 2.570 eu
ros inferior (-15%) que el del con
junt de catalanes, malgrat que en 
el cas dels homes és del -20%. 

Segons dades del 2019, les llei
datanes també van percebre de 
mitjana anual 157 euros menys 
(-5%) de prestació d'atur que els 
homes. En el cas de la pensió, la 
bretxa va ser del -23,32% ja que 
la pensió mitjana anual era de 
12.839 euros, en el cas de les do
nes, i de 16.740 en els homes. 
El 2020, les dones de més de 16 

Marató de 7 
hores i mitja 
parlant amb 
dones a la Pobla 
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l'Ajuntament de la Pobla de Se
gur commemorarà, aquest di
lluns, el Dia Internacional de la 
Dona Treballadora. Ho farà amb 
una marató de set hores i mit
ja conversant en directe amb 
dones poblatanes a través del 
compte d'lnstagram de l'Ajun
tament. Posteriorment, les 
converses quedaran guardades 
a l'apartat IGTV per a qui les 
vulgui recuperar. la regidora 
de Salut, Gemma Algueró, va 
explicar que amb aquestes con
verses "volem ~r visible veïnes 
que han excel-lit en els seus sec
tors, predominats majoritària
ment per homes". A les dues del 
migdia, l'Ajuntament se sumarà 
als actes organitzats conjunta-

anys eren el 49,3% de la població 
total de la demarcació de lleida, 
igual que al 2019, però, en canvi, 
eren el 45,8% de la població ac
tiva, un punt menys que al 2019. 
Segons dades de I'INE del quart 
trimestre del 2020, les dones re
presenten el46,5% de la població 
ocupada, un punt més que l'any 
anterior; un increment que CCOO 
atribueix a "la important davalla
da del nombre d'homes ocupats, 
que han incrementat el percen
tatge de població a l'atur, i no al 
creixement del nombre de dones 
ocupades". Així mateix, les dones 

suposen el 39,6% de la població 
aturada quan un any abans re
presentaven el 57,5%. 

Per la seva banda, UGT denun
cia que "la forta segregació horit
zontal situa les dones en sectors 
d'activitat i ocupacions que estan 
pitjor remunerades en el mercat 
laboral. I la segregació vertical li
mita l'ascens i promoció de les 
dones en la seva carrera professi
onal, obtenint així menys ingres
sos". Així mateix, afirmen que "la 
pandèmia intensifica les bretxes 
laborals" i accentua més les desi
gualtats. 
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anana 
El món empresarial reclama 
més recursos i un lideratge 
clar per tal d1arribar a una 

tèli& consensuada 

Es podrà veure . . , 
una expos1c1o 
al vestíbul del 

Consell 

temps. 
També es parlarà de corres

ponsabilitat a la xerrada online 
"Corresponsabilitat familiar en 
temps de pandèmia" que anirà 
a càrrec de la psicòloga i exper
ta en gènere Anna lloret. Es farà 
mitjançant la plataforma zoom i 
cal inscripció prèvia al correu si
ad@segria.cat. 

Les converses es faran per IGTV 

ment amb el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà a l'Institut de la 
Pobla on, entre d'altres, es llegirà 
el manifest. El centre escolar aco
llirà durant aquest mes de març la 
exposició "Trencant mites. Tam
bé va amb tu". 
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