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coronavirus conSeqüèncieS a LLeida

Denuncien preus abusius 
dels equips de protecció
El Col·legi d’Infermeria assegura que hi ha personal que no 
disposa del material necessari || Donen EPI a 40 residències

La llar de jubilats de Santa anna del castell del remei, amb les viseres que ha rebut del coiLL.

coill

❘ lleiDa ❘ “Mai hauríem pogut 
imaginar una escassetat de ma-
terial sanitari com la que vi-
vim.” Així de contundent es va 
mostrar ahir la presidenta del 
Col·legi Oficial d’Infermers de 
Lleida (COILL), Montse Gea, 
que va denunciar una escas-
setat de material de protecció 
contra el coronavirus a les resi-
dències d’ancians i hospitals. 
Aquests materials, coneguts 
com a Equips de Protecció 
Individual (EPI), van des de 
màscares, guants, bates, gor-
res o sabatilles fins a productes 
desinfectants. Gea va assegu-
rar que els pocs EPI que troben 
tenen uns preus abusius. “Els 

equips de protecció més bàsics 
resulten de vegades inexistents 
i altres d’inaccessibles amb uns 
preus desorbitats o uns termi-
nis d’entrega inassumibles”, 
va dir.  A més, va assenyalar 
que les empreses demanen el 
pagament anticipat del 50% o 
fins i tot el 100% del cost total. 
Aquesta situació ha provocat 
que hi hagi personal sanitari 
que no disposi dels equips de 
protecció necessaris, una cosa 
que Gea va criticar i va recor-
dar que “per a nosaltres i els 
residents dels centres una mas-
careta pot ser la diferència en-
tre la vida i la mort”. Per això, 
va instar les administracions 

Lleida suma cinc 
defuncions i 
repunten els 
contagiats

❘ lleiDa ❘ El nombre de defunci-
ons per Covid-10 als centres 
hospitalaris de Lleida es va 
disparar en les últimes hores, 
després d’haver registrat una 
única mort el dia anterior. El 
departament de Salut va con-
firmar ahir el traspàs de cinc 
persones per coronavirus, tres 
a la regió sanitària del pla i dos 
a l’Alt Pirineu i Aran, xifres 
que situen el total de morts de 
la província en 107 des de l’inici 
de la pandèmia. Aquest balanç 
no inclou les persones finades 
en residències d’ancians ni en 
domicilis particulars.

Així mateix, també es van 
incrementar els nous casos po-
sitius, amb 38 (36 a la regió sani-
tària de Lleida i dos a les comar-
ques de muntanya), mentre que 
el dia anterior s’havien registrat 
únicament 21 nous encomanats. 
En total, en el conjunt de la pro-
víncia els infectats ascendeixen 
ja a 1.387.

En canvi, baixa el número 
d’ingressats al pla, on actual-
ment hi ha 144 hospitalitzats 
davant els 160 de la jornada 

anterior. Del global, 86 es tro-
ben a l’Arnau de Vilanova (un 
dia abans eren 94) i d’aquests 
31 estan a la Unitat de Cures 
Intensius (UCI), quatre menys. 
A l’Hospital de Santa Maria hi 
ha 34 ingressats (un menys) i sis 
són a l’UCI, mentre que en els 
centres privats n’hi ha 24 (31 el 
dia anterior).

A l’Alt Pirineu i Aran també 
van descendir els ingressats de 

34 a 31, dels quals 5 són a l’Espi-
tau Val d’Aran, 18 al de Tremp, 
4 persones al de la Seu d’Urgell 
i 4 al de la Cerdanya.

Conjunt de la província
En el conjunt de la provín-

cia en les últimes hores es van 
donar trenta altes, vint-i-set de 

Els morts en hospitals assoleixen els 
107 || Baixen els ingressats a les UCI i 
s’incrementen les altes de 2 a 30

El PSC veu “poc 
profunda” la 
tasca de la Paeria 
en el Covid-19
❘ lleiDa ❘ El grup municipal del 
PSC proposa fer un seguiment 
als nens i joves en situació de 
risc pel tancament dels Cen-
tres Oberts i demana infor-
mació sobre el protocol per 
garantir la protecció dels pro-
fessionals i usuaris del servei 
d’atenció domiciliària. 

Així mateix, veu “poc pro-
fund” el treball del govern de 
la Paeria en la crisi del Co-
vid-19 i argumenta que en cap 
de les tres comissions d’aques-
ta setmana es tracten “temes 
que preocupen els diferents 
sectors colpejats per la crisi ni 
la ciutadania en general”.

Considera també que s’ac-
tua “tard i amb poca qualitat 
democràtica perquè a l’infor-
mació arriba als grups sempre 
a posteriori”.

Un treballador  
de Correus a la 
seu de Guissona 
dóna positiu
❘ lleiDa ❘ Els sindicats UGT i 
CCOO van informar ahir que 
hi ha un empleat de Correus a 
Lleida malalt de coronavirus. 
Es tracta d’un treballador de 
la delegació de Guissona que 
ha donat positiu, “però no és 
l’únic que hi ha hagut”, van 
recalcar des d’UGT. El sindi-
cat va assenyalar que aquest 
seria el sisè cas des de l’inici 
de la pandèmia. “Quatre tre-
balladors han tingut els símp-
tomes però no els han fet la 
prova, de forma que no sabem 
si l’han passat o no, però estan 
recuperats”. D’altra banda, un 
altre treballador ha estat en 
quarantena per haver estat en 
contacte amb un positiu de Co-
vid-19. A nivell català, fins a 
177 treballadors de Correus 
estan malalts pel virus.

naStaSi
la mitjana d’ocupació 
d’hospitalitzats a l’Hotel 
Nastasi és d’una desena i el 
màxim ha sigut quinze

Vídeo d’ànims des de la unitat                                     
de diàlisi de l’Arnau
la unitat de diàlisi de l’hospital arnau de 
Vilanova de lleida va difondre ahir un 
vídeo donant ànims a companys i paci-
ents per lluitar contra la pandèmia.

a dotar del material necessari 
els professionals sanitaris i va 
recordar que als centres “vi-
uen persones amb un alt risc 
de contagi i una salut delicada”.

Davant d’aquesta falta d’EPI, 
el Col·legi d’Infermers va crear 
el 20 de març una estructura 
per dotar d’aquests equips qua-
ranta residències de la provín-
cia i els hospitals Arnau de Vi-
lanova i Santa Maria de Lleida. 
Per recollir i donar els EPI han 
recorregut tant a la compra de 
material homologat com a les 
donacions de diverses empre-
ses i obrir vies de producció per 
fer bates sanitàries i viseres de 
protecció. 

D’altra banda, Gea va recor-
dar que tots els que estiguin in-
teressats a fer un donatiu per a 
material sanitari poden enviar 
un correu electrònic a coill@
coill.org.
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leS clauS

Sectors
z Patronals i sindicats desta-
quen que els primers expedi-
ents van començar al sector 
serveis, pel tancament del sec-
tor del comerç i l’hostaleria. 
Després s’han generalitzat en 
la indústria sense capacitat ex-
portadora, encara que l’agroin-
dústria s’ha salvat.

Sis empleats de mitjana
z Cada expedient afecta una 
mitjana de 6 treballadors, però 
hi ha casos de grans empreses 
de la província, com els presen-
tats per Taurus o Ros Roca.

coronavirus economia

La Trobada Empresarial al 
Pirineu es farà a l’octubre
❘ LLeiDa ❘ La junta directiva de la 
Trobada Empresarial al Pirineu 
ha decidit ajornar per la crisi del 
coronavirus al 29 i 30 d’octubre 
les jornades d’aquest any que 
estava previst que se celebres-
sin l’11 i 12 de juny a la Seu 
d’Urgell.

L’ajornament d’aquesta edi-
ció, la número 31, l’ha forçat la 
situació actual derivada de la 
pandèmia del Covid-19 i tam-
bé el fet d’obeir als criteris de 
prudència que sempre han ca-
racteritzat les actuacions del 

seu equip directiu, segons un 
comunicat de l’organització fet 
públic ahir. 

“La pròxima edició ens apor-
tarà positivitat i optimisme, en 
un moment en el qual necessi-
tarem –més que mai– posar en 
comú les nostres experiències, 
els nostres coneixements i les 
nostres capacitats per poder 
adaptar-nos amb èxit a un nou 
entorn imprevisible i inesperat”, 
va assegurar el president de la 
Trobada Empresarial el Pirineu, 
Vicenç Voltes.

espanya patirà aquest any el dèficit més 
gran des del rescat bancari, segons l’FMi
❘ washingTon ❘ La dependència 
del turisme i l’elevat nombre 
de pimes són factors de “vul-
nerabilitat” que augmenten 
l’impacte de la pandèmia del 
Covid-19 sobre l’economia es-
panyola, segons va assenyalar 
ahir el cap del departament per 
a Europa del Fons Monetari In-
ternacional (FMI), Poul Thom-
sen, organisme que preveu que 
el dèficit d’Espanya pujarà fins 
al 113% del PIB i el dèficit fins 
al 9,5%, el més gran des del 
rescat bancari de l’any 2012. El 

fet que Espanya tingui un gran 
nombre de pimes és una “vul-
nerabilitat addicional” perquè 
“normalment no tenen prou 
recursos financers” per poder 
fer front a un “xoc significatiu” 
com el generat per la pandè-
mia del coronavirus, segons 
Thomsen. 
   La institució dirigida per 
Kristalina Georgieva va vati-
cinar dimarts l’enfonsament de 
l’economia espanyola, amb una 
caiguda del 8 per cent del PIB 
el 2020, la més gran des de la 

Guerra Civil, i un fort repunt 
de l’atur, fins al 20,8 per cent, 
mentre que només va estimar 
una recuperació parcial l’any 
que ve, amb un rebot del PIB 
del 4,3 per cent.

Segons els pronòstics de l’F-
MI, Espanya serà el país eu-
ropeu desenvolupat amb més 
dèficit el 2020 i el 2021, ja que 
superarà àmpliament la mit-
jana del 7,5% i del 3,6% del 
PIB prevista per a la zona euro 
per a aquest any i el vinent, 
respectivament.

la construcció ha tornat a l’activitat aquest dimarts, després de l’aturada pel permís retribuït obligatori que 

La meitat dels 
treballadors 
afectats per 
ERTO, al Segrià

redacció
❘ LLeiDa ❘ La província de Lleida 
ha superat de llarg la xifra dels 
cinc mil expedients de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO). 
Les dades de la conselleria de 
Treball actualitzades ahir xifren 
en 28.399 els lleidatans que han 
vist suspesos els seus contractes 
en un total de 5.029 companyies 
de la província. Més de la meitat 
es concentren a la comarca del 
Segrià, amb un total de 2.388 
expedients i 14.807 persones 
afectades, segons l’última infor-
mació territorializada disponi-
ble. Estem parlant que represen-
ta el 52% de totes les plantilles 
que es troben immerses en un 
d’aquests casos. Encara que la 
conselleria de Treball no facilita 
informació sectorial en el cas 
de l’anàlisi per territoris, tant 
sindicats com fonts empresa-
rials recorden que els primers 
expedients es van concentrar 
al sector serveis, en el qual el 
Segrià té una de les seues ac-
tivitats més fortes, parlem des 
del comerç i l’hostaleria fins a 
serveis a empreses i educació, 
per posar alguns exemples. 
Precisament, totes les activitats 
lligades al lleure i a l’educació 
van ser les primeres a veure’s 
forçades a tancar per decisió 
de l’Executiu central per evi-
tar concentracions de persones i 
lluitar contra la pandèmia. És la 
mateixa explicació dels elevats 
índexs de treballadors afectats 

5.029
ExpEdiEnts

Ja són més de cinc mil les em-
preses que han presentat ex-
pedients de regulació temporal 
d’ocupació a Lleida.

28.399
trEballadors

La xifra de lleidatans que han 
vist suspesos els seus contrac-
tes per efectes de la crisi del Co-
vid-19 s’eleva a 28.399.

als territoris del Pirineu, amb 
un final abrupte de la campanya 
turística d’hivern. Per exemple, 
només a Aran són 842 els treba-
lladors que es troben immersos 
en un d’aquests ERTO.

Després del sector serveis, es 
van veure forçades a presen-
tar expedients un altre tipus de 
companyies, com les de caràcter 
industrial, l’activitat de les quals 
estava molt lligada a la dels ser-
veis, o que, amb una economia 
interna gaire frenada, no troba-
va mercat per als seus produc-
tes, una situació molt diferent 
de la de les firmes exportado-
res o agroalimentàries, que han 
continuat amb la seua activitat. 
L’Urgell, amb 2.691 treballadors 
afectats, el Pla d’Urgell, amb 
2.635, la Noguera amb 2.020, 
l’Alt Urgell amb 1.421 i la Se-

garra amb 1.197 són els terri-
toris al costat del Segrià amb 
més nombre de treballadors en 
ERTO. Completen el territori 
les comarques l’Alta Ribagorça 
(186), les Garrigues (58), Pallars 
Jussà (515), Pallars Sobirà (374) 
i Solsonès (889).

Per un altre costat, el minis-
tre d’Inclusió, Seguretat Social 
i Migracions, José Luis Escri-
vá, va xifrar ahir en 888.597 els 
llocs de treball destruïts des del 
dia 12 de març a conseqüència 

de la crisi del coronavirus, una 
caiguda equivalent a la dels pit-
jors mesos de l’anterior crisi eco-
nòmica (setembre 2008-març 
2009).

Durant la seua compareixen-
ça al Congrés dels Diputats, Es-
crivá va dir que des del dia 24 
de març s’ha entrat en una fase 
d’estabilització, que continua 
durant la primera meitat del mes 
d’abril.

Va explicar que després de 
perdre’s 600.000 afiliats a la Se-
guretat Social en els dies entorn 
de la declaració de l’estat d’alar-
ma, s’aprecia que des del dia 
24 no hi ha caigudes d’aquesta 
magnitud, amb l’única excepció 
del 31 de març, encara que en 
aquest cas l’evolució està con-
dicionada per l’habitual final 
de contractes a l’acabar el mes.

eStabilització
escrivá creu que s’ha entrat 
en una fase d’estabilització 
després de la gran 
destrucció d’ocupació

Amb un sector serveis molt colpejat per la 
crisi || El Govern central xifra en 888.600 
els llocs de treball destruïts a Espanya
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Maials facilita que empreses 
s’instal·lin al seu polígon.

p. 23
Les Borges Blanques recorre al crèdit 
davant de la crisi del coronavirus.

p. 24

e. Farnell
❘ BaLaguer ❘ L’escola Àngel Gui-
merà de Balaguer seguirà ober-
ta el curs vinent i mantindrà la 
inscripció per a alumnes de P3. 
El tancament que plantejava el 
departament d’Educació ha que-
dat ajornat i la decisió definiti-
va sobre el futur del col·legi es 
prendrà al llarg de l’any que ve. 
Aquest és el termini que s’han 
donat la consellseria i l’ajun-
tament per buscar un acord 
que solucioni el problema de 
la segregació escolar i millori 
el nivell educatiu. L’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, va 
explicar que aquest termini ser-
virà per “aconseguir un consens 
més ampli sobre quines mesures 
implementar”. Va assegurar que 
la decisió d’obrir la matrícula 
de P3 ja estava presa abans de 
la crisi sanitària del coronavi-
rus, encara que a causa de les 
mesures de confinament no 
s’havia pogut comunicar “per-
sonalment” a les famílies. Va 
assegurar que la voluntat del 
consistori és millorar la qualitat 
de l’educació a la ciutat, especi-
alment la dels alumnes d’aques-
ta escola i acabar amb la segre-
gació. “Hem de coincidir amb la 
diagnosi i afrontar mesures per 

solucionar-ho”, va assenyalar. 
La plataforma Salvem l’Àngel 
Guimerà va demanar alterna-
tives al tancament i va presen-
tar el 9 de març 1.152 firmes 
per mantenir-lo obert. S’ha de 
recordar que, a Lleida ciutat, 
Educació va fer també marxa 

enrere en la decisió de tancar 
el col·legi Cervantes.

Wifi gratis per a escolars
D’altra banda, el consistori 

de Balaguer instal·larà aquesta 
setmana punts de connexió a 
internet gratuïts mitjançant wifi 

per donar la màxima cobertura 
als escolars. Això els permetrà 
connectar-se i continuar amb el 
seu aprenentatge en el tercer tri-
mestre, amb les aules tancades. 
Vidal va dir que els dispositius 
estan assegurats per Educació i 
els centres educatius.

Imatge d’arxiu d’una de les protestes de l’ampa davant del tancament del centre.

aMaDo forroLLa

L’Àngel Guimerà de Balaguer evita 
tancar i obrirà almenys un altre curs
Matricularà alumnes de P3 i el seu futur es decidirà durant l’any que ve

ensenyament equipaments

Estudis per 
augmentar 
l’oferta de 
vivenda social
Com a base per a una 
línia de subvencions

diputació

❘ LLeiDa ❘ La Diputació ha inici-
at l’elaboració d’estudis sobre 
les necessitats reals dels ajun-
taments lleidatans en matè-
ria de vivenda social, com a 
primer pas per plantejar una 
línia d’ajuda als municipis 
que disposin d’habitatges, en 
propietat o cedits, destinats 
a finalitats socials. 

Per portar-ho a terme 
ha enviat una enquesta als 
consistoris, en la qual els re-
quereix informació sobre la 
disponibilitat d’habitatges, 
i si han detectat l’existència 
d’immobles buits que puguin 
ser destinats a aquestes po-
lítiques socials en cas de 
necessitat.

Així mateix, es requereix 
als ajuntaments quina és la 
despesa anual que destinen 
al manteniment d’aquest ser-
vei social. 

D’aquesta manera, la 
corporació provincial es-
pera valorar amb exactitud 
l’abast d’una possible línia 
de subvencions dirigida als 
ajuntaments que sigui sufi-
cient, transparent i justa, a 
fi de facilitar-los la prestació 
d’aquests serveis socials du-
rant la crisi sanitària.

Fontllonga destina el 
pressupost de festes a la 
investigació del Covid-19

municipis iniciatives

e. Farnell
❘ fontLLonga D’aMetLLa ❘ L’entitat 
municipal descentralitzada 
(EMD) de Fontllonga d’Amet-
lla, que inclou els pobles de 
l’Ametlla del Montsec i Figue-
rola de Meià, va acordar ahir 
en un ple cancel·lar les festes 
locals d’aquest estiu i destinar 
els 5.000 euros del seu pressu-
post a la investigació de vacunes 
per pal·liar els efectes del Co-
vid-19. El president de l’EMD, 
Josep Maria Camarasa, va as-
segurar que de moment encara 
no s’ha decidit a quina entitat 
es destinarà aquesta aportació 
“però serà per a hospitals, clíni-
ques o entitats que facin inves-
tigació sobre el coronavirus”. 
En aquest sentit, Camarasa va 
fer una crida a altres municipis 
perquè s’afegeixin a la iniciati-

va, atesa la crisi sanitària. “És 
una resolució difícil de prendre 
perquè tots esperem les festes 
majors, la reunió amb amics i 
familiars i disfrutar dels carrers 
i places, encara que la situació 
actual d’alarma sanitària és més 
important que les festes locals”, 
va dir.

Altres municipis com la Seu 
d’Urgell ha acordat que tots 
els edils destinin el trenta per 
cent de les seues retribucions 
per l’assistència a comissions de 
govern, juntes i plens a la lluita 
contra el Covid-19. 

A Bellpuig, l’equip de go-
vern destina el 75% de la seua 
retribució com a grup polític 
(ERC i CUP) a pal·liar els efec-
tes d’aquesta crisi, a ajudar el 
comerç local i les famílies més 
vulnerables del municipi.

Inversió de 60.000 €            
al Pinell de Tremp
❘  treMp ❘  Tremp destinarà 
60.000 euros a recuperar el 
Pinell per potenciar l’activi-
tat lúdica. El consistori, la Di-
putació i la UE finançaran 
aquesta actuació.

Qüestionen el resultat 
de l’autòpsia de Cachou
❘ LLeiDa ❘ Entitats ecologistes 
van assegurar que les con-
clusions preliminars de l’au-
tòpsia de l’ós Cachou, se-
gons les quals va morir per 
una baralla amb un altre ós i 
una caiguda, són “inversem-
blants”. Afirmen que Cachou 
presentava una expressió “tí-
pica en mamífers morts per 
enverinament”, de forma que 
van instar a fer una segona 
anàlisi i no descarten presen-
tar una denúncia per aclarir 
els fets, a l’apreciar indicis de 
possibles irregularitats. Val a 
recordar que la investigació 
sobre la mort de l’ós encara 
continua en curs.
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Alerten d’un frau suplantant                
la Inspecció de Treball

redacció
❘ lleIDA ❘ Els Mossos d’Esquadra 
van informar ahir que s’ha 
detectat una nova campanya 
d’estafa (phishing smokebot) 
que suplanta la direcció terri-
torial de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social i que va di-
rigida a empreses, que reben 

un correu electrònic. Per la 
seua part, des del ministeri de 
Treball van indicar que al fals 
correu s’afirma “haver rebut 
una queixa contra la seua em-
presa en relació amb possibles 
incompliments” i s’adjunten 
“les denúncies fetes en contra 
seu a aquest missatge de correu 

electrònic”, demanant accedir 
a un enllaç per veure la “quei-
xa presentada”. Es recomana 
no obrir l’arxiu ni intentar des-
carregar les dades que adjun-
ten per evitar ser víctimes de 
l’estafa. Els fraus per internet 
han augmentat amb la crisi 
sanitària.

Sufoquen un 
incendi en una 
casa de Vilaller

emergències

❘ vIlAller ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van sufocar ahir 
a la tarda un incendi en una 
casa de Vilaller. El foc es va 
declarar a les 18.48 hores en 
un immoble situat el carrer 
Constitució i fins al lloc del 
succés van acudir quatre 
dotacions, entre les quals 
l’autoescala. L’incendi es 
va produir a la xemeneia de 
l’habitatge i va afectar part 
de la teulada.

D’altra banda, els Bombers 
també van ser alertats d’un 
incendi en un pis a Lleida que 
va ser sufocat pels mateixos 
inquilins.

Accidents sense 
ferits a Torà              
i Juneda

trànsit

❘ Torà ❘ Les carreteres de Llei-
da van registrar ahir dos ac-
cidents que es van saldar 
sense ferits, segons van in-
formar els Bombers de la Ge-
neralitat. El primer sinistre 
es va produir a les 7.42 hores 
a la carretera C-1412a al seu 
pas per Torà. Van col·lidir dos 
turismes. 

L’altre accident es va re-
gistrar a l’N-240 al terme 
municipal de Juneda. Van 
xocar un camió i un turisme 
i els Bombers van haver de 
netejar la calçada perquè hi 
havia una taca d’oli.

imatge de la comissaria de la Seu d’Urgell.

segre

a. gUerrero
❘ lA seu D’urgell ❘ Un total de 31 
agents dels Mossos d’Esquadra 
del Pirineu lleidatà continuaven 
ahir de baixa per coronavirus, 
entre positius i aïllats preven-
tivament, mentre que 45 s’han 
reincorporat després de passar 
el virus o la quarantena, segons 
el sindicat Uspac. Val a recor-
dar que la comissaria de la Seu 
d’Urgell va patir a finals de 
març un brot que la va deixar 
sota mínims. 

Deu agents que van donar po-
sitiu i una vintena de policies 
que tenien símptomes van ser 
aïllats en un dels brots més im-
portants de la policia catalana. 
Entre els afectats hi havia tots 
els agents de Trànsit. Entre al-
tres mesures, la direcció del cos 
va decidir enviar a la Seu patru-
lles procedents de la comissaria 
de Manresa. 

Així, per exemple, en els úl-
tims dies han pujat fins a l’Alt 
Urgell dos patrulles (quatre 
agents) de trànsit, una en torn 
de matí i una altra en el de la 
tarda. Està previst que ben aviat 
no siguin necessàries.

Tremp
Una altra de les comissaries 

del Pirineu afectades és la de 
Tremp, encara que la situació es-
tà “sota control”, segons Uspac. 
El portaveu d’aquest sindicat 
a la Regió Policial del Pirineu 

Trenta mossos del Pirineu es     
troben aïllats per la pandèmia
La comissaria de la Seu d’Urgell va patir un important brot que va afectar gran part 
dels agents || Durant tres setmanes han rebut suport de policies de Manresa

coronavirus seguretat

Occidental, Xavier Teixidó, va 
explicar que “per fi totes les 
comissàries compten amb els 
equip de protecció individual 
(EPI) i també s’han repartit 
termòmetres per comprovar la 
temperatura dels agents”.

La setmana passada, el de-

partament d’Interior va fer a la 
capital de l’Alt Urgell els tests 
a mossos que es trobaven en si-
tuació d’aïllament domiciliari. 
Els agents van ser convocats a 
l’exterior de la comissaria, on, 
sense necessitat de baixar dels 
vehicles, mossos de la unitat 
d’investigació científica de la 
policia catalana els van practi-
car el test del PCR. 

Aquests controls de la Seu 
van ser dels primers a dur-se 
a terme de tot Catalunya. Des 
d’Uspac van incidir en la impor-
tància de fer la prova a tots els 
agents.

teStS pcr
la setmana passada van   
fer tests als policies i les 
comissaries ja han rebut         
el material de protecció

Uns 200 agents 
van arribar a         
estar confinats           
a la província
■ Un total de 17 agents 
dels Mossos d’Esquadra 
havien donat positiu per 
coronavirus a les comar-
ques lleidatanes del total 
de 109 agents encoma-
nats de la policia catala-
na a tot Catalunya segons 
el balanç proporcionat 
el passat 2 d’abril per la 
conselleria d’Interior de 
l’operatiu ORIS, posat en 
marxa per vetllar pel con-
finament de la població 
durant la crisi sanitària. 
Uns altres nou agents de 
policies locals de la pro-
víncia de Lleida van do-
nar positiu per Covid-19. 
En aquests casos, la con-
selleria assenyala que es 
troben confinats després 
de diagnosticar-se la ma-
laltia. D’altra banda, uns 
altres 190 agents destinats 
a Lleida van fer quaran-
tena sense estar diagnos-
ticats. Segons el sindicat 
Uspac, 1.800 mossos han 
estat aïllats i 25 més han 
hagut de ser ingressats a 
hospitals.

naturalesa seguretat
AgeNTs rurAls

dos agents rurals a la Bonaigua.

Vigilància dels Agents Rurals                
en zones d’alta muntanya
redacció
❘ sorT ❘ El grup de Muntanya 
dels Agents Rurals ha contro-
lat aquests dies el compliment 
del confinament en zones del 
Pirineu de difícil accés a la Bo-
naigua. Els Rurals han comptat 
amb la col·laboració dels agents 

de Medi Ambient del Conselh 
Generau d’Aran. 

D’altra banda, els Agents Ru-
rals van aixecar dimarts onze 
actes i unes altres onze denún-
cies per infraccions a Catalunya 
durant els controls de circulació 
en camins.

mossos prevenció

mossos D’esquADrA

exemple. Els Mossos van mostrar ahir un dels correus 
que han rebut empreses en què se suplanta la 
Inspecció de Treball per estafar.
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