
Disset persones 
denunciades a 
Lleida per saltar-se 
el confinament

La policia local 
de Balaguer fa en 
una setmana 16 
propostes de sanció

El CSIF sol·licita 
que es realitzin 
tests ràpids als 
Agents Rurals

Presons avalua si els 
reclusos majors de 
70 anys poden fer el 
confinament a casa

La Urbana de Lleida va denun-
ciar el dimarts 17 persones per 
no respectar el confinament. 
Quatre d’elles van ser sorpre-
ses a l’Avinguda del Segre quan 
anaven en un mateix turisme. A 
més, va denunciar de matinada 
dos menors, de 16 i 17 anys, 
a Ramon y Cajal. Els agents es 
van adonar que el 16 anys ha-
via fugit d’un centre de menors.

La Guàrdia Urbana de Balaguer 
va dur a terme la passada set-
mana un total de 16 propostes 
de sanció per incompliment de 
les mesures de l’estat d’alarma 
i ja acumula un total de 84 des 
que es va iniciar. Així mateix, 
des del dia 13 fins al 19 es van 
identificar a 607 persones i es 
van aturar 443 vehicles. A més, 
des de l’inici del confinament, 
a la capital de la Noguera s’han 
detingut quatre persones. 

El sindicat CSIF ha sol·licitat 
que es realitzin tests ràpids 
als Agents Rurals. Per això, ha 
emès un escrit al director ge-
neral dels Agents Rurals, Marc 
Costa, on li indica que “aquest 
cos té una feina molt important 
en aquest confinament, perquè 
arriba als llocs on altres cossos 
no poden arribar”.

El 41 % dels presos majors de 
70 anys passa el confinament 
pel coronavirus a casa seva per 
minimitzar el risc de contagi 
de la Covid-19. D’aquesta ma-
nera, la Secretaria de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a 
la Víctima “protegeix les per-
sones privades de llibertat que, 
per la seva edat, són especial-
ment vulnerables en cas d’en-
comanar-se”, va indicar ahir.
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Fiscalia de 
Lleida arxiva 
la investigació 
a la residència 
de la Pobla
La Fiscalia de Lleida ha arxivat la 
investigació al Centre Geriàtric 
Pirineus, de la Pobla de Segur, 
en no constatar cap irregulari-
tat. Tot i que la Fiscalia Gene-
ral de l’Estat va dir dimarts que 
s’investigava un centre geriàtric 
de la demarcació arran d’una 
denúncia d’afectats, fonts de 
la Fiscalia de Lleida ho neguen 
i ahir van assegurar  que no hi 
ha cap denúncia d’afectats ni 
cap investigació penal oberta 
en cap residència de la demar-
cació. Indicar que 35 residents 
que han donat positiu i 12 avis 
hi han perdut la vida.

Acord entre “la 
Caixa” i Àger 
per pal·liar els 
efectes causats 
pel Covid-19
CaixaBank i la Fundació “la 
Caixa” han engegat una 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment d’Àger per fer front a 
les despeses econòmiques 
extraordinàries derivades 
de la crisi del coronavirus. 
Aquesta acció permetrà, 
entre altres, contractar 
personal i comprar mate-
rial sanitari, així com tec-
nològic perquè els usuaris 
de la residència d’avis pu-
guin mantenir el contacte 
amb els seus familiars. 

Les donacions al Banc 
de Sang es disparen les 
últimes setmanes, amb 
un total de 270 donants
Satisfacció a l’entitat, que ja prepara 
una nova jornada al maig a la Llotja
Les donacions al Banc de 
Sang s’han disparat a Lleida 
les últimes setmanes, amb 
un total de 270. Segons 
l’entitat, això s’explica en 
el fet que “la gent tenia 
por d’anar a donar sang als 
hospitals”.

Lleida
A. SÁNCHEZ
Durant l’inici de la crisi sanitària 
les donacions a Lleida van caure 
un 30%. Aquest descens, sumat 
a la por que tenia la gent d’anar 
als hospitals a donar sang, va pro-
vocar que l’entitat demanés a la 
Paeria un “lloc d’extracció que 
fos ampli i còmode” per evitar 
aglomeracions. La solució va ser 
el Teatre de la Llotja, on el Banc 
de Sang va iniciar una campan-
ya de donació el passat 24 de 
març, que s’ha anat ampliant a 
causa del seu “èxit”. Així durant 
les quatre jornades que es van 
fer al març (dies 24, 26, 27 i 31) i 
les dues a l’abril (16 i 17), es van 
apropar a donar sang un total de 
270 persones. D’aquestes, 71 no 
van poder efectuar la donació.

Albert Bové, responsable de la 
promoció a la Llotja, valora “molt 
positivament” les xifres i avança 

que al maig es recuperarà amb 
jornades “cada dijous de 17.00 
a 21.00 hores”. En aquesta no-
va campanya s’augmentaran el 
nombre de reserves amb l’ob-
jectiu que “es pugui apuntar el 
màxim de gent possible”. 

Cal apuntar, que l’entitat té 
constància de donants de plasma 
a Lleida que ja han superat la Co-
vid-19. A Catalunya, més de 2.000 
persones que ja han superat la 
malaltia s’han apuntat a la web. 
La transfusió de plasma d’aquest 
tipus de donants és un dels trac-
taments que podria ajudar els 

malalts de coronavirus en estat 
crític. Bové destaca que a la Llotja 
“treballem amb totes les como-
ditats” i valora que per les seves 
dimensions “podem mantenir la 
distància mínima de seguretat 
entre les lliteres”. 

L’entitat apunta que aquesta 
és la raó per la qual les donacions 
als hospitals “continuen baixant”. 
El Banc de Sang fa una crida per 
no baixar el ritme de donacions, 
ja que és una activitat impres-
cindible per afavorir el funciona-
ment del sistema sanitari i l’aten-
ció als pacients dels hospitals.

FOTO: Tony Alcántara / Cada dijous del mes de maig es faran donacions
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L’Ajuntament d’Alpicat ha adqui-
rit una segona impressora 3D per 
confeccionar més material sani-
tari i que després serà lliurada, 
com la primera que es va com-
prar, a l’Escola Doctor Serés i a 
l’Institut d’Alpicat per tal que els 
joves realitzin pràctiques i es for-
min. La compra d’aquest segon 
aparell s’ha materialitzat gràcies 
a les aportacions voluntàries que 

particulars i empreses d’Alpicat, 
al voltant d’un centenar, que han 
aconseguit recollir més de 5.000 
euros. L’excedent de diners es 
destinarà a la lluita contra el co-
ronavirus al mateix municipi amb 
la compra de més material per 
repartir. De moment, Alpicat ha 
produït 170 viseres protectores 
que ha distribuït per residències, 
farmàcies i comerços.

Alpicat adquireix una nova 
impressora 3D gràcies a una 
campanya de mecenatge

FOTO: Aj. Alpicat / La impressora servirà per fer més material sanitari
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