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L’Ajuntament de Lleida
habilita un segon hotel
a la ciutat per atendre
malalts de coronavirus
De moment, Salut només trasllada
els pacients a la Fonda del Nastasi
L’Ajuntament de Lleida ha
confirmat que s’ha habilitat
un segon hotel a la ciutat,
el Rambla, per a malalts de
coronavirus en cas que sigui
necessari.
Lleida
ACN
De moment, però, des del Departament de Salut informen que només se n’estan traslladant al Nastasi. En aquest sentit, el dijous hi
havia 11 malalts de covid-19 derivats d’hospitals de Lleida ingressats a l’Hotel del Nastasi i 17 en
hotels de Tremp. En concret hi ha
8 pacients de l’Hospital Comarcal
del Pallars trasllats a l’hotel Segle
XX i 9 a l’Alegret, el primer hotel
que es va posar en funcionament
per atendre els pacients en covid-19.
Segons explica la Paeria, l’Hotel Rambla s’ha habilitat per atendre les necessitats assistencials,
sanitàries o de suport als pro-
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fessionals implicats en l’atenció
i la lluita contra la pandèmia del
coronavirus. Afegeixen que és un
dels establiments habilitats per a
l’ús del Sistema de Salut de Catalunya per atendre les necessitats
que puguin sorgir en l’actual estat
d’emergència sanitària per la co-

Pla de mesures per pal·liar
la Covid-19 als aeroports
d’Alguaire i la Seu d’Urgell
El consell d’administració d’Aeroports de Catalunya va aprovar dijous un conjunt de mesures que
s’aplicaran en les infraestructures
que gestiona aquesta societat i
que tenen com a objectiu incentivar la recuperació del sector i
incrementar-ne la seva competitivitat. Així, es va acordar un
descompte del 50% en la tarifa
d’estacionament d’aeronaus i del
100% en la tarifa de passatger durant l’any 2020. Mentre, a l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell
segueix l’operativa per tal que les
companyies puguin seguir prestant serveis de vols d’emergència
o medicalitzats, a més de treballs

Contempla
descomptes en
estacionaments

Registren una
‘caiguda’ de
vols del 98%
aeris, entre altres.
A més, es manté el calendari d’aprovació de la maniobra

vid-19.
D’altra banda, cal recordar que
el pavelló municipal Onze de Setembre de Lleida s’està condicionant també per, en cas que fos
necessari, convertir-lo en hospital. De moment, Salut hi va traslladar dimecres al migdia un total
d’aproximació instrumental IFR
basada en el sistema GPS per
aquesta primavera.
En el marc del consell d’administració es va fer seguiment de
les diverses mesures que s’han
pres per garantir l’operativa dels
aeroports gestionats i augmentar-ne la seva competitivitat. Així, a Lleida-Alguaire s’ha reorganitzat la plataforma per acollir-hi
un major nombre d’aeronaus i
dilluns passat es van reordenar
els avions de Norwegian que
ocupaven quatre places. A més,
aquest dimecres al vespre va sortir un Boeing 747 per efectuar
operacions de càrrega aèria de
material sanitari. D’altra banda,
es van avaluar els impactes de la
Covid-19 en el transport aeri i, en
aquest àmbit, s’ha constatat que
la dada més rellevant és el gran
nombre cancel·lacions i la reducció de vols de fins al 98% respecte d’un dia tipus de l’any passat.

L’aparcament
a l’Arnau i a la
resta de centres
serà gratuït
pels sanitaris
Els aparcaments públics i privats dels equipaments sanitaris de Catalunya seran gratuïts
per als vehicles del personal
sanitari i de serveis socials
que s’hi traslladen per desenvolupar les seves funcions. El
Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya recollia aquesta
resolució, signada digitalment
pel president del Govern,
Quim Torra, i que s’aplicarà
fins que acabi l’estat d’alarma
i les seves possibles pròrrogues. La resolució és d’aplicació per a hospitals, centres
sanitaris, residències, centres
d’emergència i seguretat, i espais habilitats per l’ús sanitari.
Al text s’apunta que la resolució vol “afavorir el desenvolupament de les tasques diàries” del personal de salut.
Consideren que en aquestes
condicions s’ha de garantir la
gratuïtat de l’estança o aparcament dels seus vehicles en
els centres en els quals desenvolupin les seves funcions.
de 45 llits articulats procedents
de l’hospital Comarcal del Pallars,
com a mesura preventiva per si
s’hagués de posar en marxa l’activitat com a hospital de campanya i, de moment, no es preveuen
més trasllats de llits en cap altra
pavelló.

Il·luminen la façana
del consistori de
Rosselló en suport
al personal sanitari
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L’Ajuntament de Rosselló vesteix les façanes de la Casa de
la Vila amb llaços blaus, com a
mostra de suport, reconeixement i agraïment a tots els professionals del sector sanitari.
D’aquesta manera, el consistori
del municipi també fa extensible aquest gest commemoratiu
a tots els veïns i veïnes de Rosselló, grans i petits, tant si treballen o es queden a casa, que
s’adapten i s’esforcen per millorar la situació d’emergència sanitària actual.

Suport telefònic
per a les famílies de
l’Urgell amb infants
de zero a sis anys
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
de l’Urgell, gestionat pel Grup
Alba, ofereix un servei d’atenció telefònica gratuït adreçat a
totes les famílies amb infants
de 0-6 anys, residents a la comarca per orientar, escoltar i
assessorar a aquelles famílies
que puguin necessitar suport.

Renfe restablirà el proper
dimarts el servei a les línies
de Lleida R12, R13 i R14
Renfe restablirà dimarts el servei
en tot el seu recorregut a les línies R12, R13 i R14 de Rodalies
de Catalunya. Així mateix, incrementarà a partir de dimarts
l’oferta del servei de Rodalies al
63% de l’habitual en hora punta, i mantindrà el 50% durant la
resta de la jornada. La decisió es
pren reajustant el servei a la demanda prevista, en el que serà
el primer dia de retorn a la feina de la gent de serveis no essencials que poden treballar en
estat d’alarma. En tot cas, Renfe
diu que l’oferta permet mantenir
una ocupació que representi un
terç de la capacitat màxima, respectant l’objectiu de mantenir

les distàncies de seguretat entre
els passatgers. . La línia R7 a la
Universitat Autònoma de Barcelona seguirà tancada i la resta
d’estacions seguiran servides per
l’R4. La RG1 comparteix recorregut amb trens de l’R11 i R1 i els
viatgers de la línia RT1 disposen
de serveis de les línies R14, R15 i
R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vilaseca i Reus. Finalment,
a l’RT2, els viatgers disposen dels
serveis de les línies R4 al tram
L’Arboç-Sant Vicenç de Calders,
i dels serveis de les línies R14,
R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç
de Calders i Port Aventura. Renfe
desaconsella viatjar excepte que
sigui per “raons inajornables”.

