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Baixen els grups confinats
i les persones aïllades
però pugen els positius
a les escoles lleidatanes
A tot Catalunya, la tendència va a l’alça i
ja hi ha més d’un miler de grups afectats
Lleida
REDACCIÓ
El nombre de grups confinats a
les aules de les escoles de la demarcació de Lleida ha experimentat un petit descens, passant de
52 a 47, segons la darrera actualització del Departament d’Educació. La comarca que presenta
més grups aïllats continua sent
la del Segrià (34), on a més hi ha
una escola bressol tancada, al
municipi d’Almenar, on continuen
confinats 9 grups entre el col·legi i
l’institut. Pel que respecta al total
de persones que estan aïllades,
en aquest moment ho estan 987,
tot i que de moment el nombre
de positius confirmats per PCR
si bé ha augmentat encara no és
massa elevat. En aquest sentit,
hi ha 91 positius confirmats, cinc
més que dissabte, i la resta es troben en aïllament preventiu.
Pel que fa al total de Catalunya, els grups confinats són 1.062,
140 més que els declarats dissabte. En total, als centres educatius
s’han detectat 2.186 positius, 394
més que en el darrer balanç. Del
total, 1.948 entre l’alumnat, 228
entre docents i personal administratiu i 10 en personal extern.
Pel que fa als confinats, n’hi ha un
total de 23.667 (+3.269): 21.966

L’Ajuntament de Rosselló, en
el marc de la situació actual de
pandèmia propvocada pel Covid-19 i després de l’experiència
de l’estat d’alarma del curs passat, ha volgut donar suport a les
escoles municipals per assegurar la continuïtat de les classes
davant la possibilitat de confinaments selectius.
En aquesta línia, ha dotat
el professorat de l’Escola Mu-

nicipal de Música amb un assortiment afegit de tauletes
electròniques per garantir la comunicació amb els alumnes durant tot el curs escolar.
El consistori suma eines virtuals als centres escolars municipals per reforçar la connectivitat
entre tota la comunitat educativa què apropa les famílies amb
l’equip de mestres, de manera
ininterrompuda.
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alumnes, 1.469 docents i personal d’administració i 232 personal
extern. Continuen tancades quatre llars d’infants, dues a Barcelona, una a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i la ja comentada
d’Almenar. A més, l’Institut Lluís
Domènech i Montaner de Canet
de Mar té 23 grups tancats d’ESO
i batxillerat.
UN 74% DE LES AULES NO POT
MANTENIR LA DISTÀNCIA
Segons una enquesta feta per
CCOO la primera setmana del
curs escolar a 1750 treballadors
docents i no docents de 1246

La Paeria estableix mesures
per a l’ús dels Centres Cívics
i Locals Socials Municipals
L’Ajuntament de Lleida ha establert noves mesures d’ús dels
Centres Cívics i dels Locals Socials
Municipals de la ciutat, adaptant-los a la normativa vigent establerta per la pandèmia de Covid-19.
En tots els casos serà obligatori l’ús de mascareta, gel hidroalcohòlic i guants –en cas d’utilit-

Tauletes per a l’Escola de
Música de Rosselló per si es
donés un nou confinament

zació d’elements informàtics. A
més, la cita prèvia serà imprescindible per a serveis socials, centres
cívics i entitats. En aquest sentit,
se sol·licitarà identificació i signatura de declaració responsable. A
més, les reserves de sala s’hauria
de fer per via telemàtica.
A l’arribar a un centre cívic i/o
un local social municipal caldrà

centres públics privats i concertats de totes les etapes educatives, al 74,4% de les aules de les
escoles de Catalunya no es pot
mantenir el metre i mig de distància de seguretat pel Covid-19
i el 57,7% dels centres no ha rebut les mascaretes FFP2 pels docents o personal d’atenció educativa. L’enquesta també indica que
en el 40% de les aules d’infantil i
primària se supera la ràtio de 20
alumnes i constata que el 16,3%
de les aules no es poden ventilar.
Pel que fa a la distància de seguretat al menjador, el 59% consideren que no es pot mantenir.

esperar fins rebre el permís d’accés. S’identificaran totes les persones que accedeixen a aquests
equipaments municipals. Cal remarcar que les persones que formin part de les entitats amb seu
social als edificis hi podran accedir de la manera habitual.
Les activitats s’iniciaran el proper 1 d’octubre, prèvia recepció
de la corresponent autorització
per part de l’Ajuntament de Lleida i amb un límit d’aformanent,
i les peticions de sala per fer-les
es podran demanar pel termini
comprès entre octubre 2020 a 31
de gener de 2021.

Reprenen les activitats al
Palau del Gel de Vielha
El Palau de Gel de Vielha torna a
acollir des d’ahir dilluns els cursos de patinatge artístic sobre
gel, natació i karate, que van haver d’aturar-se el mes de març
passat a conseqüència de la pan-

dèmia. Els usuaris poden tornar
a gaudir d’aquests esports, però
havent de seguir el protocol vigent aprovat per l’Ajuntament
de Vielha e Mijaran, d’accés i ús
de la instal·lació.
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Mequinensa destina 18.000
mascaretes als escolars
L’Ajuntament de Mequinensa
ha lliurat als centres escolars de
la localitat un total de 18.000
mascaretes, de mida infantil i
d’adult, per al seu ús per part
dels alumnes. Cadascun dels

estudiants del municipi rebrà
una caixa de 50 unitats. Aquesta iniciativa vol facilitar l’accés
a aquest element de protecció
imprescindible per fer front a la
pandèmia de Covid-19.

