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coronavirus conSeqüèncieS

redacció
❘ malDà ❘ L’escola Maldanell de 
Maldà, que forma part de la 
ZER Riu Corb, va tancar di-
marts passat després de detec-
tar un alumne amb Covid-19. 
Al tractar-se d’una escola rural 
molt petita, amb només 12 nens, 
tots conformen un mateix grup 
bombolla, per la qual cosa un 
sol positiu obliga a tancar de 
forma preventiva el centre, ja 
que és com haver de confinar 
una única classe. 

Des de l’inici del curs, és el 
quart centre educatiu que ha 
estat clausurat per Covid a 
Lleida després que ho fessin les 
llars d’infants d’Almenar, Pica-
rol de Vilagrassa i Blau Cel de 
Barbens. Salut farà avui PCR 
a la resta d’alumnes de l’escola 
de Maldà, que iniciaran aquest 
mateix dijous les classes telemà-
tiques. Maldà ha sumat 3 posi-
tius des de dissabte i n’acumula 
8 des de l’inici de la pandèmia. 
Al tractar-se d’un municipi de 
pocs habitants (uns 220), s’han 
disparat els índexs epidemiolò-
gics, de manera que ahir tenia 
un risc de rebrot d’1.538,46.

Segons dades d’Educació, 
a tota la província hi ha 116 
classes aïllades, davant de les 
103 del dia anterior, amb més 
de 2.800 persones. Malgrat 
l’increment, els estudiants i el 
personal educatiu confinats su-
posen tan sols al voltant d’un 
4% del total. El Segrià guanya 
nou classes confinades i ja en 

té 67, amb més de 1.600 perso-
nes aïllades. El col·legi Països 
Catalans de Lleida té 5 grups 
afectats i 6 l’escola d’Almenar. 
L’Urgell té 22 classes confina-
des, 20 a Tàrrega, amb més de 
400 persones aïllades. 

A la capital de comarca ahir 
es van sumar tres grups, un 
a l’Escola Ondara i un altre a 
l’escola Vedruna, amb 5 classes 

confinades a cada centre. A l’Alt 
Urgell hi ha 6 grups en quaran-
tena i 139 d’aïllats, 5 classes al 
Pla d’Urgell (197 persones), 3 
al Solsonès i 2 al Pallars Jussà.

Per una altra banda, al col-
legi Gaspar de Portolà de Ba-
laguer hi ha un grup confinat 
amb 19 persones en quarantena. 
De la mateixa manera, a l’escola 
Garona de Vielha compten amb 
un grup i 22 aïllats. Per la seua 
part, el col·legi Mare de Déu de 
la Mercè de Sant Ramon ja no té 
alumnes en quarantena i a l’es-
cola Jaume Balmes de Cervera 
els grups afectats s’han reduït 
de 4 a 1. A les Borges, hi ha dos 
classes amb 50 aïllats al centre 
Mare de Déu de Montserrat.

noméS un 4%
malgrat l’augment  
dels alumnes i docents 
aïllats, només són  
al voltant del 4% del total

Tanca l’escola de Maldà  
per un alumne positiu
Al ser un col·legi petit, els seus dotze nens formen un únic grup 
|| Augmenten a 116 les classes confinades a la província

imatge de l’escola maldanell de maldà, que té 12 alumnes.

segre

redacció
❘ lleiDa ❘ Les conselleries de Sa-
lut i de Treball, Afers Socials i 
Famílies han engegat un pro-
cés participatiu per donar veu 
a les famílies de les persones re-
sidents en centres de persones 
grans, persones amb discapaci-
tat i persones amb problemàti-
ca social derivada de malaltia 
mental a fi de recollir-ne les 
propostes davant de l’impacte 
derivat de la crisi sanitària per 
la Covid-19. L’objectiu és donar 
una millor resposta a les seues 
necessitats i millorar el benestar 
de les persones residents i de les 
seues famílies.

El procés participatiu telemà-
tic estarà obert fins al proper 
dia 5 de novembre. Es duran a 
terme vuit sessions participati-
ves telemàtiques distribuïdes 
entre dos línies, on es preveu 

convocar un centenar de par-
ticipants de tot el territori.La 
primera estarà dedicada a les 
famílies de persones grans resi-
dents, i la segona, a famílies de 
persones residents amb discapa-
citats i persones residents amb 
problemàtica social derivada de 
la malaltia mental a fi de poder 
donar-los assessorament i mi-
llorar la seua qualitat de vida.

Residència de Benavent
D’una altra banda, responsa-
bles de la residència Sagrat Cor 
de Benavent de Segrià van in-
dicar ahir que la pandèmia els 
està donant un respir, ja que 
han pogut desconfinar la plan-
ta baixa del centre, amb setze 
ancians, i avui faran el mateix 
amb la primera. Tots els resi-
dents, una trentena, estan sense 
símptomes. 

Tanmateix, encara hi ha tres 
interns ingressats a l’hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida, 
dels quals dos han presentat una 
clara millora i aviat tornaran 
a la residència, molt probable-
ment aquesta mateixa setmana, 
segons han afirmat les mateixes 
fonts. L’altra persona que es tro-
ba ingressada continua en estat 
greu tot i que es troba fora de 
perill.

Procés participatiu per donar veu 
a les famílies a les residències
Iniciativa de les conselleries de Salut i Treball i Afers Socials

la dada

8
sessions telemàtiques

es preveu convocar un centenar 
de participants de tot el territori 
català.

Bloquejat el canal  
per demanar els  
ajuts a l’hostaleria
❘ lleiDa ❘ La sol·licitud dels ajuts 
de fins a 1.500 euros a la Ge-
neralitat per a la restauració i 
els centres d’estètica afectats 
per l’ordre de tancament per 
contenir els contagis de la Co-
vid-19 es podrà començar a 
tramitar avui a les 9 h, un dia 
més tard del previst després 
que una incidència tècnica im-
pedís demanar-les ahir al matí. 
Les bases de la convocatòria 
preveuen que aquests ajuts es 
concediran per ordre de sol·li-
citud, raó per la qual van ser 
molts els que ahir a primera 
hora van intentar demanar-la

Segons va informar el de-
partament d’Empresa i Co-
neixement en un comunicat, 
“la plataforma per fer les sol-
licituds no és operativa i els 
tècnics estan treballant per 
resoldre la incidència com 
més aviat millor”. D’aquesta 
manera, el termini de 15 dies 
per demanar els ajuts s’allar-
garà un dia, ja que començarà 
a comptar a partir d’avui.

El departament anirà actu-
alitzant puntualment la infor-

mació a través de les xarxes 
socials i de les seues pàgines 
web.

“Una desesperació”
Sobre aquest fet, el secreta-
ri general de la Federació 
d’Hostaleria de Lleida, Ramon 
Solsona, va titllar la situació 
de “desesperació, amb una 

imatge de país tercermundis-
ta”. “Estan jugant amb l’es-
perança de 40.000 locals de 
Catalunya”, va manifestar. 
Es va demanar “si esperaven 
que només se’n connectessin 
quatre. Amb aquesta falta de 
previsió és normal que s’hagi 
col·lapsat el sistema”. Solsona 
va confiar que avui no hi hagi 
cap problema.

tancatS
la subvenció permet 
sol·licitar 1.500 euros  
a la restauració  
i als centres d’estètica

Rosselló reparteix mascaretes entre els veïns
❘ rosselló ❘ L’ajuntament de Rosselló està repartint mascaretes 
quirúrgiques entre els veïns. Es reparteixen de franc quatre 
mascaretes per persona. El consistori no descarta repetir el re-
partiment de material sanitari entre els veïns en els propers dies.

Rebuig d’una campanya d’Amazon a les escoles
❘ lleiDa ❘ Cent entitats comercials de Catalunya, una desena de 
Lleida, han traslladat a la Generalitat queixes per una campanya 
d’Amazon a les escoles, a què ofereix una comissió del 2,5% 
si compren al seu portal. Pimec va dir que “no és admissible” 
en la situació actual, quan el petit comerç pateix per la crisi.

Fraga demana col·laboració amb els rastrejadors
❘ fraga ❘ Els sanitaris del Centre de Salut de Fraga han fet una 
crida a la població per col·laborar amb les funcions de rastreig. 
Han demanat no ocultar els contactes estrets i ha apel·lat a la 
responsabilitat individual davant de l’increment de contagis.

Aran detecta dos casos amb les proves d’antígens
❘ Vielha ❘ L’Espitau de la Val d’Aran ha detectat dos nous positius 
a través de proves d’antígens i els afectats estan en aïllament 
domiciliari, segons el Conselh Generau.

ajuntament De rosselló
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Val d’Aran 
REDACCIÓ
La campanya de vacunació de la 
grip a la Val d’Aran s’ha hagut de 
suspendre temporalment per-
què les peticions s’han disparat 
i s’han quedat sense vacunes, 
segon va avançar ahir Catalunya 
Ràdio en el seu informatiu del 
migdia. La por davant el coronavi-
rus i els efectes adversos que pot 
tenir juntament amb la grip han 
estat dues de les raons principals 
per les quals els veïns i veïnes de 
l’Aran hagin acudit en massa a 
vacunar-se. Tot i que fa una set-
mana que des de l’hospital de 
Vielha van sol·licitar més dosis de 
la vacuna de la grip, de moment 
aquestes no han arribat.

Això, ha provocat que final-
ment s’hagi hagut de suspendre 
la campanya a l’Espitau d’Aran i 
als consultoris de Les i Salardú. 
Un dels motius que ha provocat 
aquest creixement de peticions 
respon al fet que aquest any s’ha 

inclòs als mestres i als professors 
entre els grups de risc. 

La pandèmia del Covid-19 i la 
seva evolució a les escoles fa in-
dispensable tenir un bon control 
i traçabilitat del virus entre els 
professionals de l’educació. Se-
gons l’emissora pública catalana, 

la conselleria de Salut de la Val 
d’Aran havia comprat més dosis 
de vacunes que altres anys per 
poder arribar sense problemes 
a tota la població. En el seu mo-
ment, la conselleria va assegurar 
que hi hauria dosis suficients per 
poder vacunar a tothom.

FOTO: Tony Alcántara / Vacunació de la grip al Centre Cívic de Balàfia

L’Aran suspèn la campanya 
de vacunació de la grip al 
quedar-se sense vacunes

El nombre de grups confinats a les 
escoles de la demarcació de Llei-
da se situa en 116, catorze més 
que els declarats dilluns, segons 
l’últim balanç del Departament 
d’Educació. Això comporta que 
actualment hi hagi 2.862 (+390) 
persones relacionades amb els 
centres educatius que es veuen 
obligats a guardar quarantena 
per algun cas positiu de corona-
virus. En aquest darrer balanç, 
també han augmentat els posi-

tius detectats en els darrers dies, 
que han passat de 172 a 247.

Per una altra banda, el sindi-
cat de docents USTEC va denun-
ciar ahir que un de cada quatre 
professors catalans va tenir pro-
blemes de “connectivitat” amb 
l’alumnat durant el confinament. 
L’informe, fet a partir d’una en-
questa a 9.127 professors, resol 
que el confinament va ser una 
“mala experiència” a causa de 
problemes de connectivitat, pe-

dagògics, formatius i a les des-
igualtats socials i educatives. El 
sondeig determina que els pro-
fessors prefereixen majoritària-
ment un model d’ensenyament 
presencial (72%), enfront d’un 
26% que optarien per fer classes 
a part de forma virtual donada la 
presència del Covid-19. 

Els docents creuen en un 62% 
que el departament ha fet “poc” 
esforç per garantir la connectivi-
tat dels professionals.

Les escoles de Ponent sumen 14 nous 
grups confinats i la xifra s’eleva als 116

Els sanitaris del centre de salut 
de Fraga van demanar ahir a la 
població que col·labori i ajudi 
amb les funcions de rastreig da-
vant el preocupant augment de 
casos detectats a tot Aragó. La 
coordinadora d’infermeria del 
centre, Pilar Albás, va demanar 
honestedat amb els rastrejadors 
i no ocultar els contactes estrets 

i va reiterar la necessitat de res-
pectar les mesures de prevenció 
i realitzar la quarantena o l’aïlla-
ment en cada cas indicat. També 
va apel·lar a la responsabilitat 
individual per evitar nous conta-
gis. Per la seva part, l’alcaldessa, 
Carmen Costa, va demanar mi-
nimitzar al màxim els contactes 
entre persones.

Fraga demana a la població 
que col·labori en el rastreig 
davant l’augment de casos

L’Ajuntament de Rosselló realitza 
des d’ahir un tercer repartiment 
de mascaretes quirúrgiques en-
tre els veïns empadronats al mu-
nicipi a partir de sis anys. Amb 

aquesta acció, l’equip de govern 
vetlla per la integritat i salut de 
la seva ciutadania i el consisto-
ri no descarta repetir l’operació 
durant els pròxims mesos.

Reparteixen mascaretes 
quirúrgiques a Rosselló
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El brot de Covid-19 detectat a l’hospital 
de la Seu d’Urgell suma dos nous ingressos
El brot de coronavirus detectat la setmana passada al Sant Hospi-
tal ha sumat dues noves hospitalitzacions les últimes hores. En total, 
són 14 les persones ingressades. Fins ara, s’han detectat 17 pacients 
afectats (8 dels quals estan ingressats al citat hospital, 8 més aïllats 
al seu domicili i una defunció), així com 14 professionals i una estu-
diant. Hi ha 6 professionals més confinats per ser contactes estrets.




