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Marea Blanca alerta
d’aglomeracions als
accessos dels hospitals

La plataforma alerta que la situació es
pot agreujar amb l’arribada del fred
Lleida
ACN
La Marea Blanca de Ponent i Pirineus va alertar ahir de les aglomeracions de pacients, acompanyants i treballadors que hi ha
diàriament als vestíbuls d’entrada
als centres hospitalaris Arnau de
Vilanova i Santa Maria de Lleida.
La plataforma va assegurar que
aquesta situació contravé les mesures de protecció contra l’epidèmia i facilita el risc de contagi, i
avisa que l’arribada de les baixes
temperatures pot agreujar-ho encara més, ja que de moment encara hi ha molts acompanyants que
s’esperen a l’exterior d’aquests
centres. Per aquest motiu, Marea
Blanca exigeix al Departament de
Salut que habiliti accessos o llocs
d’espera on es compleixin les mesures de seguretat.
La
plataforma
s’afegeix
d’aquesta manera al malestar
que ja van manifestar usuaris i representants dels treballadors de
tots dos hospitals, que denuncien

FOTO: ACN / Desenes de persones al vestíbul de l’Hospital Arnau

grans concentracions de gent als
accessos dels dos centres hospitalaris a conseqüència de la confluència de pacients, acompanyants i també de personal.
També avisen que en alguns
CAP de la ciutat de Lleida s’estan

produint llargues cues d’espera
a la intempèrie, i posen com a
exemple el de Balàfia-Pardinyes,
on des de la Marea Blanca de
Ponent i Pirineus expliquen que
aquesta setmana hi ha hagut esperes superiors a una hora.

Confinen una llar d’infants
de Golmés i la demarcació té
un centenar de grups aïllats
La llar d’infants El Petit Estel de
Golmés (Pla d’Urgell) es va sumar ahir als centres tancats per
positius de coronavirus. D’altra
banda, hi ha un centenar de
grups confinats a Lleida per positius de coronavirus. En concret, a la Val d’Aran, hi ha 3 grups
confinats a Vielha e Mijaran, al
Pallars Sobirà hi ha 5 grups confinats a Sort, a l’Alt Urgell n’hi ha
2 a la Seu d’Urgell, a la Cerdanya
n’hi ha 4 a Bellver de Cerdanya,
al Solsonès hi ha 4 grups confinats a Solsona, a la Segarra 10 a
Guissona, 5 a Cervera i 1 a Torà,
a l’Urgell n’hi ha 5 a Tàrrega, 2 a
Sant Martí de Riucorb, 1 a Castellserà, 1 a Agramunt, a la No-

guera hi ha 13 grups confinats a
Balaguer, 1 a Albesa i 1 a Os de
Balaguer, al Pla d’Urgell hi ha un
grup confinat al Palau d’Anglesola i 6 a Mollerussa i al Segrià hi
ha 30 grups confinats a Lleida, 1
a Rosselló, 2 a Alcarràs, 1 a Sudanell, i 1 a Aitona.

Renfe retorna 2.783
bitllets d’AVE i
Avant a Lleida per
les restriccions

Desconfinat el
Bisbat de Lleida en
sortir negatives les
PCR als integrants

Renfe va facilitar la devolució
de 2.783 bitllets Ave-Llarga Distància i Avant a Lleida des de la
implantació de les últimes mesures de restricció de la mobilitat. La setmana passada, Renfe
va activar les mesures per facilitar la devolució o canvi de bitllet, de manera gratuïta, a tots
els viatgers que així ho van demanar, per un import total de
112.823 euros.

Avui s’aixeca el confinament al
Bisbat de Lleida després d’haver sortit negativa la darrera
prova PCR realitzada dijous
passat als 27 mossens, al bisbe
Salvador Jiménez i a les religioses que atenen la casa. El Bisbat de Lleida va haver de tancar les seves portes fa 16 dies,
el passat 26 d’octubre, a causa
d’un positiu, i avui es retornarà
a les tasques pastorals.

La Segarra és
la comarca
amb més grups
confinats

Sabies que... aquest 2021 s’instal·larà a
l’aeroport l’escola de mecànics aeronàutics
EFAV (Escola de Formació Aeronàutica
Vilanova i la Geltrú)

