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de Pimec Comerç, Manel Lla-
ràs, va exigir que els locals de 
més de 400 metres puguin obrir, 
perquè “que s’apliqui aquesta 
mesura a Lleida no té cap sen-
tit”. També va demanar que “ja 
que s’ha ampliat el confinament 
a comarcal, seria bo per als co-
merços poder obrir els caps de 
setmana, ja que no pot ser que 
portem gairebé un any amb li-
mitacions contínues”. 

Al seu torn, Llaràs va indicar 
que a l’hora d’aplicar mesures 
“tinguin en compte les singu-
laritats territorials, ja que no es 
poden aplicar les mateixes en 
un poble de 100 habitants que 
en una ciutat de 100.000 o d’un 
milió”. Finalment, va reclamar 
a la Generalitat i l’Estat, “per 
enèsima vegada, ajuts directes 
i reals per als sectors als quals 
ens obliguen a tancar”. 

Una demanda que va com-
partir la seua homòloga de la 
Fecom, Maria Rosa Eritja, que 
va dir que “cada vegada estem 
més ofegats” i que, a banda de 
més ajuts, “hi hauria d’haver 
exempcions tributàries els dies 
que estiguem obligats a tancar”. 
Finalment, Eritja va reclamar 
que “l’excepció que s’ha fet amb 
les llibreries es faci també amb 
les floristeries”.

Per la seua part, el respon-
sable de la llibreria Caselles, 
Jordi Caselles, va celebrar que 
el Govern “hagi entrat en raó” 
a l’excloure les llibreries de la 
resta del comerç. “El llibre ens 
alimenta i el confinament ha 
impulsat molta gent a llegir”, 
va assenyalar, i “va confiar” a 
tenir clientela a pesar que els 
dissabtes l’Eix Comercial estarà 
“tancat”. Va dir que el sector ha 
tingut pèrdues de fins al 70%, 
“però ara anem subsistint amb 
pèrdues del 30%” i que el tan-
cament els dissabtes ha implicat 
deixar de facturar un 30% de 
les vendes de tota la setmana.

El Govern prepara 
més ajuts per al 
lleure nocturn
Podrien ser d’entre         
5.000 i 15.000 euros

❘ barcelona ❘ El Govern de la Ge-
neralitat treballa en nous ajuts 
per al sector del lleure nocturn, 
segons va anunciar ahir la pa-
tronal Fecasarm després d’una 
reunió amb el departament 
d’Empresa i Coneixement, en 
què se’ls va exposar que “am-
pliaran” els ajuts rebuts fins ara. 
En concret, segons indica l’en-
titat, les empreses de menys de 
deu treballadors, que fins ara 
han rebut 10.000 euros, podri-
en rebre un pagament de 5.000 
euros més, i les de més de 10 
persones en plantilla, que han 
accedit a ajuts de 20.000 euros, 
d’entre 10.000 i 15.000 més. 

Fonts del departament van 
confirmar, en aquest sentit, 
que s’està treballant en nous 
ajuts però van assenyalar que 
les negociacions encara no es-
tan tancades, de forma que van 
declinar donar-ne més detalls.

Aïllades 109 
classes amb 
2.598 persones
Dos grups més que en 
el balanç anterior

❘ lleiDa ❘ Educació va comp-
tabilitzar en el seu balanç 
d’ahir dos classes més confi-
nades als centres educatius 
de Lleida, de manera que n’hi 
ha 109, amb 2.598 estudiants 
i docents en quarantena. Se-
gons el departament, l’únic 
centre tancat per Covid és 
l’escola rural de les Vento-
ses. Així mateix, durant la 
jornada d’ahir es va fer un 
cribratge a l’Espai Mercat de 
Tàrrega als grups escolars 
confinats per Covid. 

Per la seua part, el secre-
tari de Salut Pública, Josep 
Maria Argimon, va indicar 
que en alguns llocs s’ha ob-
servat “una aglomeració de 
més casos”, però va remar-
car que el 75% de l’escoles 
ha registrat un cas sense cap 
contagi posterior als contac-
tes estrets.

redacció
❘ lleiDa ❘ La regió sanitària de 
Lleida ha posat en marxa co-
missions de seguiment als muni-
cipis que tinguin una incidència 
elevada de Covid-19. Una ve-
gada es detecti un augment de 
casos en un municipi, l’objectiu 
d’aquests comitès serà imple-
mentar de forma coordinada 
accions que posin fre a la trans-
missió comunitària del virus. 

Amb això busquen evitar 
possibles brots, més difícils de 
tallar i que acaben generant 
pressió al sistema sanitari. 
Aquests grups de treball estan 
formats per referents de Salut 
Pública, de l’àrea bàsica de sa-
lut corresponent i del municipi, 
i pretenen donar una resposta 
més eficaç i millorar la capaci-
tat de seguiment dels malalts i 
l’aïllament de la població. La 
bateria d’accions previstes va 

des del seguiment de persones 
en quarantena, amb el reforç 
de trucades i visites a domici-
lis, fins a la sensibilització de la 
població, el tancament d’equipa-
ments municipals, el suport de 
Creu Roja o l’activació de l’equip 

d’intervenció comunitària dels 
municipis. El seguiment diari 
dels casos permet comprovar la 
repercussió que tenen aquestes 
accions i si és necessari man-
tenir-les o si es poden reduir. 
S’han constituït comissions de 
seguiment a Alcarràs (que ahir 

va reobrir la biblioteca i els 
parcs infantils), la Fuliola, les 
Borges Blanques, Almacelles, 
Mollerussa, el Poal, Golmés, 
el Palau d’Anglesola, Juneda, 
Arbeca, Bellpuig i Seròs. Avui 
està previst crear-les a Rosselló 
i la Portella.

Fer-ho bé
La subdirectora de Salut Pú-

blica de la regió sanitària de 
Lleida, Mercè Bieto, va des-
tacar la importància que “les 
quarantenes es facin bé, sobre-
tot les famílies amb nens i joves 
que són contactes estrets, per 
no encomanar tota la família”. 
Va afegir que “cal reduir dràsti-
cament la vida social per tallar 
cadenes de contagis, tancant 
equipaments o amb missatges 
de sensibilització”. “I aquí, la 
implicació de l’ajuntament és 
essencial”, va dir.

Comissions de seguiment on la 
incidència del virus sigui elevada
Per frenar els contagis i evitar rebrots en municipis de Lleida

municipiS
actualment ja s’han creat 
en una dotzena de 
municipis de lleida i   
s’anirà ampliant a d’altres

r.r.
❘ lleiDa ❘ Les noves restriccions a 
la mobilitat, que passen de l’ac-
tual confinament municipal a un 
altre d’àmbit comarcal, perme-
ten com a excepció els desplaça-
ments fora de la pròpia comarca 
per a activitats escolars, en sor-
tides d’un sol dia i sense pernoc-
tar. Això dona via lliure a partir 
de la propera setmana a l’Esport 

Blanc Escolar, el cicle de visites 
d’alumnes a les estacions d’esquí 
del Pirineu. L’edició d’aquest 
hivern havia de començar el 
mes de gener passat i porta en 
suspens des d’aleshores.

Les sortides d’escolars a la 
neu estaven llestes per comen-
çar el mes passat i així ho va 
anunciar el 15 de gener als 
centres educatius la secretaria 

general de l’Esport, que depèn 
del departament de Presidència. 
Tanmateix, Educació va emetre 
hores després un comunicat en 
què rebutjava iniciar l’Esport 
Blanc perquè, en la majoria de 
casos, vulnerarien el confina-
ment municipal vigent en aquell 
moment. 

En conseqüència, la conse-
lleria en mans de Josep Bargalló 

va ajornar les sortides d’alum-
nes a les estacions d’esquí del 
Pirineu fins que s’ampliés el 
confinament municipal (vegeu 
SEGRE del passat 16 de gener).

Després de l’anunci per part 
del departament de Salut, fonts 
de la conselleria d’Educació van 
corroborar que, al seu parer, es 
donen ja les condicions per re-
prendre l’Esport Blanc Escolar. 
Van puntualitzar que aquestes 
sortides han de ser d’un sol dia 
i que els participants han de ser 
d’un mateix grup bombolla per 
evitar contagis.

Les estacions es van limitar 
a acatar al gener la suspensió 
de l’Esport Blanc Escolar, però 
la decisió va ser objecte de crí-
tiques des de diferents fronts. 
Les més recents, de famílies de 
l’Alt Urgell que es van mobilit-
zar aquest mes per exigir que es 
reactivin les sortides a la neu. 
Així mateix, diferents alcaldes 
del Pirineu van qüestionar dei-
xar-les en suspens.

Aquest serà el vuitè any de 
l’Esport Blanc. Des del 2019 
el segueixen totes les escoles 
públiques i concertades del Pi-
rineu. El curs passat, van parti-
cipar-hi 1.568 alumnes de tercer 
i quart de Primària de 32 esco-
les de les comarques de munta-
nya. Ara obtenen via lliure des-
prés del tancament municipal 
que ha buidat les pistes d’esquí 
lleidatanes.les pistes d’espot, buides durant el confinament municipal a finals del mes de gener passat.

m. altisent

Via lliure a sortides escolars a pistes 
d’esquí, en suspens des del gener
El confinament municipal va paralitzar el programa Esport Blanc Escolar || Educació 
està conforme ara amb aquestes visites a estacions, d’un sol dia i sense pernoctar
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Simón no confia en 
un relaxament de 
les restriccions fins 
als mesos d’estiu

Salut implica 
‘influencers’ per 
conscienciar els 
joves de la Covid

La Guàrdia Urbana 
de Lleida denuncia 
cinc joves per una 
festa en un pis

El director del Centre de Coor-
dinació d’Emergències i Aler-
tes, Fernando Simón, no creu 
que hi hagi un relaxament im-
portant de les mesures restric-
tives a què obliga la pandèmia 
del coronavirus fins a l’estiu, 
quan es calcula que hi hagi un 
70% de la població espanyola 
vacunada. Simón ha afegit que 
no ha decidit si la vacuna d’As-
traZeneca s’ha de posar o no 
als majors de 65 anys.

Salut ha engegat una campan-
ya de conscienciació dirigida 
als joves amb la col·laboració 
dels ‘influencers’ Marta Cillán i 
Sara Giménez, de @Devermut 
(2016); Marta Puig (@Lyona_
ivanova); David Rodríguez (@
Daviditsme_cat); Valentí San-
juan (@Valentisanjuan); Damià 
Rodriguez (@Lildami); i Álvaro 
García (@Alvaro_loputo).

Una patrulla de la Guàrdia Ur-
bana de Lleida va anar al carrer 
Correu Vell en rebre un avís de 
molèsties. Els agents van com-
provar que s’hi estava fent una 
festa i van denunciar els res-
ponsables del pis i un altre jove 
que sortia de l’habitatge per no 
respectar les restriccions noc-
turnes de mobilitat.

Salut i els ajuntaments es 
coordinen contra el Covid
Faran campanyes i seguiment de les quarantenes
La Regió Sanitària Lleida 
està posant en marxa 
comissions de seguiment 
amb els ajuntaments de 
municipis que tinguin 
una incidència elevada de 
Covid-19.

LLEIDA
acn
L’objectiu d’aquests comitès serà, 
un cop detectat un augment de 
casos en una població, imple-
mentar-hi de forma coordinada 
accions que posin fre a la trans-
missió comunitària del virus per 
evitar possibles brots, més difí-
cils de tallar i que acaben gene-
rant pressió al sistema sanitari. 
La bateria d’accions previstes va 
des del seguiment de persones 
en quarantena amb el reforç de 
trucades i visites a domicilis, fins 
a la sensibilització de la població, 
el tancament d’equipaments mu-
nicipals o el suport de Creu Roja.

Actualment, s’han constituït 
comissions amb Alcarràs, La Fu-
liola, Les Borges Blanques, Al-
macelles, Mollerussa, El Poal, 
Golmés, El Palau d’Anglesola, Ju-
neda, Arbeca i Bellpuig. Ahir es va 
fer amb Seròs i avui està previst 
iniciar-les amb Rosselló i la Por-
tella.

Aquests grups de treball estan 
formats per referents de Salut 
Pública, de l’Àrea Bàsica de Sa-
lut (ABS) corresponent i del mu-
nicipi, i compten amb el suport 
del Servei Català de la Salut. La 
creació de la comissió vol assolir 
una resposta més eficaç i millo-

FOTO: Núria Garcia / Vacunació ahir a la seu de l’IRB Lleida

El Departament de Salut va 
començar a dispensar ahir les 
primeres dosis de la vacuna 
Moderna contra el Covid-19 a 
Lleida. Ho van fer a la seu de 
l’IRBLleida on es va vacunat a 
professionals de l’Hospital Na-
dal Meroles, del mateix Institut 
de Recerca Biomèdica i també 
sanitaris que estan a primera 

línia en la lluita contra el virus. 
Segons Salut, entre els vaccins 
de Pifzer i Moderna s’ha submi-
nistrat 1.324 dosis a Lleida. 

A la plana hi ha 11.507 va-
cunats de la primera dosi (+5) 
i 7.767 de la segona (+222), i al 
Pirineu són 2.088 vacunats de 
la primera dosi (+3) i 1.504 de 
la segona (+135).

Comencen a subministrar 
a Lleida les primeres dosis 
de la vacuna de Moderna

La demarcació de Lleida tenia 
ahir un total de 106 grups esco-
lars confinats, un més que dime-
cres, segons les dades del De-
partament d’Educació.

Malgrat aquest increment, el 
nombre d’alumnes en quarante-
na ha baixat en les darreres 24 
hores. Actualment hi ha 2.374 
alumnes confinats (48 menys 
que el dia abans) i 154 profes-
sionals (el mateix nombre que 
dimecres). Això fa un total de 

2.528 persones en quarantena.
Pel que fa als centres on el 

Covid té ara més incidència, con-
tinua tancada l’Escola Les Ven-
toses de Preixens, mentre que 
l’escola Garona de Vielha té 10 
grups confinats i l’institut Lo Pla 
d’Urgell de Bellpuig en té 9.

Als centres escolars de Lleida 
s’han registrat des de l’inici de 
curs un total de 1.869 positius 
entre l’alumnat i 336 entre els 
professionals.

Un grup escolar confinat 
més a Ponent, però menys 
alumnes en quarantena

Darrers detalls 
a la passarel·la  
de l’Arnau de 
Vilanova
Els treballs de construcció de 
l’edifici annex de l’hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida estan a punt 
de culminar per tal que pugui en-
trar en funcionament d’aquí a uns 
quinze dies, tal i com ha apuntat 
aquesta setmana el director del 
CatSalut, Adrià Comella. Les tas-
ques se centren ara en el revesti-
ment de la passarel·la que uneix 
l’edifici amb l’Arnau. FOTO: Núria Garcia / Els operaris estan revestint la passarel·la

rar la capacitat de seguiment dels 
malalts i l’aïllament de la pobla-
ció.

El seguiment diari dels casos 
permet comprovar la repercus-
sió que tenen les accions que es 
plantegen i si cal mantenir-les o 
si es poden reduir. A banda del 
seguiment a persones en quaran-
tena, la sensibilització amb el su-
port de Creu Roja a Peu de carrer 
o el tancament d’equipaments 
municipals, també es preveu l’ac-
tivació de l’equip d’intervenció 
comunitària dels municipis.

La subdirectora de Salut Pú-
blica a la Regió Sanitària Lleida, 
Mercè Bieto, explica que les co-
missions de seguiment tenen dos 
objectius principals. El primer, el 
de garantir que qui ha de fer qua-
rantenes “les faci bé”, sobretot 
les famílies amb infants i joves 
que són contactes estrets. Segons 
Bieto, no n’hi ha prou amb tan-
car-se a casa sinó que cal aïllar-se 
a l’habitació i prendre les mesu-
res per no acabar tota la família 
contagiada.

En segon lloc, apunta Bieto, 
cal reduir “dràsticament” la vida 
social al poble per tallar cadenes 
de contagis, ja sigui tancant ins-
tal·lacions o enviant missatges 
per sensibilitzar. Aquí, afegeix, la 
implicació de l’Ajuntament “és es-
sencial”.

La gerent de la Regió Sanitària 
Lleida, Divina Farreny, defensa 
que la pandèmia és una “oportu-
nitat” perquè les administracions 
treballin plegades en els àmbits 
social, sanitari i comunitari. 
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