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A primera línia de batalla
Els alcaldes de micropobles i petites localitats de la plana de
Lleida fan tasques de tota mena per combatre el coronavirus
Els alcaldes dels
micropobles i les petites
localitats de Ponent saben
perfectament què és estar
al servei de la població, i
des que la pandèmia del
coronavirus va arribar a les
nostres terres, fan tasques
de tota mena per facilitar la
vida dels seus veïns i veïnes.

ria d’aquests alcaldes, però, admeten que no els va suposar una
gran labor, ja que sabien perfectament quina era la situació de la
majoria dels seus veïns. “En pobles petits, tots ens coneixem”,
explicaven la majoria dels alcaldes consultats per LA MAÑANA.
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Fer la compra per a la gent gran
del poble o anar a buscar subministraments a les ciutats pròximes per manca de botigues són
algunes de les tasques que se
sumen a la feina habitual dels alcaldes i alcaldesses de les petites
localitats de la plana de Lleida.
Catalunya té actualment 337
micropobles, i la majoria es concentren a la província de Lleida.
Són localitats de menys de 500
habitants que, com en el cas de
Sant Guim de la Plana (Segarra)
no tenen cap botiga de queviures o que no disposen de farmàcia, com Vallbona de les Monges
(Urgell). Això afegeix dificultats
al confinament dels veïns i veïns
d’aquests pobles, que fonamentalment concentren gent
d’avançada edat.
És per aquesta raó que, quan
es va declarar l’estat d’alarma,
els alcaldes d’aquestes localitats
van analitzar el cens municipal
per determinar quines persones
grans vivien soles al poble i podien necessitar ajuda durant el
temps de confinament. La majo-

Algunes poblacions de Ponent, com és el cas de Vilanova
de Segrià (Segrià) han hagut de
tancar els seus consultoris mèdics durant la pandèmia. Els serveis se centralitzen ara a Rosselló
(Segrià), on atén els pacients la
metgessa que normalment recorre els pobles de la zona. D’altres
municipis han pogut mantenir els
consultoris oberts, com a Torrebesses (Segrià), on hi ha servei
mèdic amb un horari restringit.
Una de les claus perquè els alcaldes ponentins es mantinguin
informats dels casos de coronavirus als seus pobles són els metges
i infermers que els donen servei
al poble o al consultori que fa
funcions circumstancials de CAP.
Aquests professionals sanitaris es
mantenen en contacte diari amb
els alcaldes i alcaldesses, i els avisen si detecten algun positiu o algun indici de cas al poble. Mentre
que la Llei de protecció de dades
prohibeix la divulgació d’informació dels malalts, per evitar que
siguin estigmatitzats, els alcaldes
coneixen la informació per activar
protocols preventius i proveir del
que necessitin els veïns afectats.

EL PAPER DELS CONSULTORIS I
DELS METGES LOCALS

FOTO/ Un padrí de Castelldans rep la compra a casa gràcies als voluntaris

FOTO / A Torrelameu van fer bates pel CAP i el consultori de Balaguer i la residència de Vilanova de la Barca

FOTO / A Castelldans fan mascaretes (esq.) i els veïns de Penelles es reuneixen cada dia per videotrucada (dreta)

FOTO / L’alcaldessa d’Aspa i altres voluntaris han
confeccionat mascaretes, roba i fins i tot pantalles
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