
4 és notícia Segre 
Dijous, 24 de setembre del 2020

coronavirus comarqueS
magDalena altisent

redacció
❘ lleiDa ❘ Protecció Civil va ava-
lar ahir la proposta de Salut de 
reduir de deu a sis el nombre 
màxim de persones que poden 
reunir-se per minimitzar riscos 
de contagi ja que “majoritàri-
ament es donen ara en l’àmbit 
interfamiliar i en l’entorn social 
més proper”, segons fonts del 
Procicat. 

La limitació de reunions a un 
màxim de sis persones es decre-
ta per a espais interiors o exte-
riors. També va acordar “per 
ara” no tancar els parcs infan-
tils, si bé considera “necessari 
reforçar les pautes perquè les 
famílies facin un ús correcte” 
d’aquests espais. La Generali-
tat, de la qual depèn Protecció 
Civil, considera que “els parcs 
infantils constitueixen un es-
pai d’esbarjo beneficiós per als 
nens”, encara que admet que 
“el seu ús suposa un risc de 
contagi”.

El Procicat va llançar també 
una recomanació a la Cerda-
nya, on el risc de rebrot supera 
els 2.000 punts perquè els veïns 
es quedin a casa i surtin només 
per anar al lloc de treball, si no 
poden teletreballar, anar a cen-
tres o serveis sanitaris, anar a 
l’escola i fer activitats de lleure 
infantil, incloses les extraesco-
lars. A més, l’aforament en bars 
i restaurants es va rebaixar al 
50 per cent, igual que l’assistèn-
cia a actes religiosos. 

D’altra banda, les activitats 

El Govern veta les trobades de més de 6 
i demana a la Cerdanya autoconfinar-se
Les comarques del pla es mantenen per sota de la mitjana en risc de rebrot
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dadeS de la covid-19

Des de l’inici de la pandèmia

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran

món

CAsos                          31.713.913
Morts                                   972.895

eSpanya

CAsos                     393.556
Morts                         31.034

catalunya

CAsos                     156.327
Morts                        13.266

lleida

CAsos                          13.056
Morts          332

CAsos ConfirMAts AMb PCr inGrEssos hosPitALAris DEfunCions

Font: Departament de salut

DAtA risC DE rEbrot rt* inGrEssos A uCi MitjAnA D’EDAt DonEs %
lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu

13/09-19/09 139,68 580,69 0,97 1,74 0 1 44,49 42,89 49,31 51,35

06/09-12/09 153,49 339,07 0,96 1,59 4 1 41,70 48,11 51,81 51,52

30/08-05/09 177,59 166,90 0,78 0,91 1 0 37,93 41,91 46,77 56,14
(*) taxa de reproducció efectiva del virus

culturals es mantenen amb un 
aforament del 70 per cent però 
les esportives no podran supe-
rar el 50 per cent. Aquestes me-
sures duraran per ara quinze 
dies. Les comarques del pla de 

Lleida es mantenen en la ten-
dència a la baixa quant a risc 
de contagis. 

Ahir Salut va comunicar 46 
nous casos de coronavirus a 
la província de Lleida, 37 dels 

quals al pla. El risc de rebrot al 
Pirineu ha augmentat fins als 
580,69 punts i al pla ha baixat 
lleugerament fins als 139,68 i 
es manté per sota de la mitjana 
catalana (194).

trenta-dos 
centres amb uns 
600 alumnes 
contagiats
Salut va fer ahir 372 
PCR a Almenar
redacció
❘ lleiDa ❘ La Covid ha provocat 
confinaments en trenta-dos cen-
tres educatius de les comarques 
de Lleida i Aran amb un total de 
596 alumnes o docents. La més 
afectada és el Segrià, on hi ha 
contagis en nou centres amb 351 
estudiants de divuit grups fent 
quarantena per dinou positius. 
A la Noguera hi ha tres col·le-
gis, a l’Urgell cinc, a la Segarra 
quatre, també quatre al Pla, dos 
al Pallars Jussà, un al Sobirà i 
un altre al Solsonès. Pel que fa a 
Aran, hi ha contagis a l’institut 
i a la guarderia.

Pel que fa al Segrià, el col·legi 
d’Almenar és el més afectat amb 
sis grups confinats i 126 perso-
nes aïllades; el segueix el col·legi 
Cervantes i els instituts Joan 
Oró, Torre Vicens i La Mitjana 

Rosselló repartirà 400 
mascaretes a escolars
❘ rosselló ❘ L’ajuntament de 
Rosselló repartirà 400 mas-
caretes reutilitzables entre 
tots els alumnes dels col·legis 
de la població. El consistori 
va invertir 1.500 euros en 
aquesta adquisició per donar 
suport a les famílies davant 
del context de la situació ac-
tual de la crisi sanitària.

L’alcalde de Bellpuig i set 
treballadors, sense Covid
❘ Bellpuig ❘ L’alcalde de Bell-
puig, Jordi Estiarte, i els set 
treballadors municipals que 
la setmana passada havien 
establert un contacte més 
estret amb la treballadora 
que dilluns va donar positiu 
per Covid han donat nega-
tiu a la prova PCR. Malgrat 
tot, faran la quarantena i es-
tà previst que s’incorporin 
presencialment d’aquí a una 
setmana.

Compareixença pel 
rebrot del Segrià
❘ lleiDa ❘ La consellera de Sa-
lut, Alba Vergés, el d’Afers 
Socials, Chakir El Homra-
ni, el d’Interior, Miquel Sàm-
per, i la d’Agricultura, Teresa 
Jordà, han estat citats per 
comparèixer a la Comissió 
d’Assumptes Institucionals 
(CAI) del Parlament per do-
nar explicacions sobre la ges-
tió del rebrot de la Covid a 
la comarca del Segrià aquest 
estiu.

Aran registra dos nous 
positius amb PCR
❘ Vielha ❘ Aran va registrar ahir 
dos nous positius.

(amb dos grups confinats); i per 
la seua banda, l’institut Ronda 
i les escoles Fedac, Mater Sal-
vatoris i la Doctor Serés d’Al-
picat tenen un grup confinat 
cadascun. 

Salut va portar a terme ahir 
372 proves PCR de cribratge a 
l’entorn de l’escola d’Almenar, 
encara que els tests ja es van 
iniciar dilluns al detectar-se 
un elevat augment a primers 

de setmana. Es van efectuar al 
poliesportiu des de primera ho-
ra del matí i fins a les 19.00 de 
la tarda. Segons va assenyalar 
fonts municipals, de les tres a 
dos quarts de cinc les anàlisis 

es van obrir a la població d’en-
tre divuit i trenta-cinc anys de 
pobles veïns com Alguaire, Al-
farràs, Algerri i Ivars, cosa que 
va motivar llargues cues davant 
del pavelló.

les proves al 
poliesportiu 
d’almenar.
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Cribratges massius als docents 
d’Almenar, on s’ha tancat una 
escola bressol i confinat 7 grups
A Lleida hi ha 50 centres afectats, amb 29 grups confinats i  
52 positius confirmats per PCR entre alumnes i professionals
Salut va efectuar ahir un 
cribratge massiu al municipi 
d’Almenar per l’elevat 
impacte que està tenint 
el Covid-19 als centres 
escolars, on s’ha hagut de 
tancar una escola bressol 
i confinar sis grups del 
col·legi i un de l’institut.

Lleida
REDACCIÓ
Les proves massives, adreçades a 
la resta de grups de l’Escola d’Al-
menar i les seves famílies (pares, 
mares, germans i germanes), i 
al professorat del centre, es van 
efectuar al poliesportiu d’Alme-
nar i des de primera hora es van 
poder veure llargues cues de gent 
que, a causa del fort impacte que 
està tenint el coronavirus a les es-
coles, va decidir acudir en massa 
per fer-se la prova. Durant el dia 
d’ahir, en total es van realitzar 
372 proves PCR amb l’objectiu de 
reduir les cadenes i la velocitat 
de transmissió a la localitat. Tan-
mateix, les proves també es van 
obrir a la població de 18 a 35 anys 
arran de la festa il·legal realitzada 
dissabte passat als voltants del 
municipi. 

L’origen de l’afectació ha vin-
gut provocada pel positiu de dos 
fills de dues famílies nombroses 

que ha obligat a aïllar tots els 
contactes per prevenció. Davant 
aquesta situació, es va decidir aï-
llar en un primer moment 5 grups 
de l’Escola d’Almenar, amb 99 

alumnes afectats, i finalment s’ha 
hagut de tancar l’escola bressol i 
ara ja són sis els grups que estan 
aïllats i s’ha detectat un altre cas 
a l’institut del municipi del Segrià. 

Una de les professores que va de-
cidir fer-se la prova, va explicar 
ahir a Catalunya Ràdio que tot i el 
neguit amb el qual estan vivint la 
situació cal seguir el protocol es-

tablert pel Departament d’Educa-
ció per tal de prevenir els conta-
gis i mantenir les escoles obertes. 
“Estem molt preocupats, és veri-
tat, però tot i això colem ser posi-
tius i creiem que és una fase que 
s’ha de passar i ara mateix només 
pensem en tornar a l’escola”, va 
assegurar. 

Cal recordar que al municipi 

d’Almenar, el passat cap de set-
mana els Mossos d’Esquadra van 
haver d’intervenir en una festa 
massiva amb la participació d’uns 
200 joves que anaven sense mas-
careta. Respecte als casos a la 
demarcació de Lleida, ara mateix 
hi ha 50 centres afectats amb al-
gun positiu de coronavirus, amb 
29 grups confinats, amb un total 
de 624 alumnes afectats i també 
s’han detectat 52 positius confir-
mats per PCR entre alumnes, do-
cents i personal.

Es realitzen 
372 proves en 

l’entorn escolar 
del municipi

FOTO: Tony Alcántara / Llargues cues de gent a les portes del poliesportiu municipal per fer-se la prova PCR

L’Ajuntament de Rosselló co-
mençarà a repartir divendres de 
forma gratuïta 400 mascaretes 
reutilitzables entre tots els alum-
nes de les escoles municipals. 
El consistori va aprovar aquesta 
iniciativa, amb una inversió de 
1.500 €, com a mostra de suport 
econòmic a les famílies i per im-
pulsar la cohesió social de tota la 
comunitat educativa, en el con-

text de la situació sanitària ac-
tual i l’evolució de la pandèmia. 
La prioritat és que el curs esde-
vingui amb totes les garanties de 
seguretat i de sanitat per la tran-
quil·litat de les famílies i l’equip 
docent. Es distribuiran entre els 
alumnes d’educació infantil i 
primària de l’Escola La Rosella, i 
també entre els pupils de l’Esco-
la Municipal de Música.

El nombre de grups escolars con-
finats per un positiu de Covid-19 
és de 602, 141 més que els de-
clarats dimarts, quan eren 461, 
segons les dades actualitzades 
del Departament d’Educació. En 
total, als centres educatius s’han 
detectat fins ara 1.123 casos po-
sitius, dels quals 970 entre l’alum-
nat, 147 entre docents i personal 
administratiu, i sis entre el per-

sonal extern. Pel que fa als confi-
nats, n’hi ha un total de 10.594, 
9.628 entre els alumnes, 837 en-
tre docents i personal administra-
tiu, i 129 entre el personal extern.

La secretària general d’Edu-
cació, Núria Cuenca, va valorar 
que el 91,4% dels centres educa-
tius no tenen cap grup confinat. 
“Fem una valoració positiva per-
què a dia d’avui els centres estan 

Rosselló repartirà fins a 400 
mascaretes entre l’alumnat 
de les escoles municipals

Pugen fins als 602 els grups 
escolars confinats per algun 
positiu a Catalunya, 141 més

podent fer la seva funció social”, 
va manifestar. A més, va explicar 
que ja n’hi ha grups que han es-
tat confinats que estan podent 
tornar a incorporar-se a l’activi-
tat lectiva després de complir la 
quarantena, que ara passarà a ser 
també de 10 dies un cop estigui 
aprovat.

Per la seva banda, el secretari 
general de Salut, Marc Ramen-
tol, ha afirmat que les xifres in-
diquen una positivitat del 6% en 
les 16.259 proves PCR fetes en la 
primera setmana de curs escolar 
a alumnes d’entre 0 i 15 anys, tot 
i que també va alertar sobre l’in-
crement de casos els darrers dies.
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