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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

n Les farmàcies no venen la 
segona màscara quirúrgica de 
la Generalitat, per 0,76 euros, 
a una mateixa persona si no 
ha passat set dies des que va 
adquirir la primera, gratuïta 
amb la targeta sanitària.

El president del Col·legi de 
Farmacèutics de Lleida, Jo-
sep Aiguabella, va explicar 
que s’ha pres aquesta mesura 
perquè no hi ha prou estoc de 
mascaretes, per la qual cosa 
tampoc es podrà comprar dos 
màscares alhora, almenys du-
rant aquesta setmana. 

Tot i així, alguns clients que 
van anar a buscar la prime-
ra màscara el dilluns dia 20 

es van trobar que ni ahir ni 
dilluns els podien vendre la 
segona, havent transcorregut 
els set dies, per problemes 
informàtics. 

“Per arreglar-ho hem hagut 
d’adaptar el programa perquè 
permeti vendre la mascareta 
nou dies després de la primera 
adquisició”, va explicar Ai-

guabella, per la qual cosa al 
principi aquelles persones que 
van anar a buscar la primera 
el dilluns de la setmana pas-
sada, avui podran comprar la 
segona. Però aquest inconve-
nient només ha afectat algu-
nes farmàcies.

D’altra banda, el Consell 
General de Col·legis Farma-
cèutics i la Conferència Naci-
onal de Degans de Farmàcia 
han firmat un conveni amb 
l’objectiu d’habilitar una bor-
sa d’estudiants per cobrir les 
necessitats de les farmàcies, 
després que 456 professionals 
de 265 farmàcies es trobin en 
quarantena o ingressats.

La segona màscara de la Generalitat, al cap de 7 dies

borSa de treball
Creen una borsa 
d’estudiants per cobrir 
baixes i reforçar les 
farmàcies durant la crisi

m. marquèS
❘ lleiDa ❘ L’estudi de seropreva-
lença impulsat pel ministeri de 
Sanitat per conèixer l’afectació 
del Covid-19 en la població va 
començar dilluns passat a Llei-
da dient a les 1.200 persones 
escollides a l’atzar perquè do-
nessin el seu vistiplau a formar 
part d’aquest estudi. En concret, 
1.051 són de la regió sanitària 
de Lleida i 53, de la de l’Alt 
Pirineu i Aran, mentre que a 
Catalunya hi participen 9.928 
persones de 3.409 domicilis i 
un total de 90.000 persones a 
tot l’Estat.

A Catalunya seran els sa-
nitaris d’Atenció Primària de 
146 equips els que recolliran 
les mostres i la informació re-
querida en l’estudi, dels quals 
tretze són de Lleida. En concret, 
són els CAP de Balaguer, Lleida 
Rural Nord (Alpicat), Alcarràs, 
Balàfia, Bordeta, Cappont, Ei-
xample, Primer de Maig, Ram-
bla Ferran, Pla d’Urgell, Tàr-
rega, les Borges Blanques i la 
Pobla de Segur.

Els 1.200 lleidatans triats 
tenen edats i característiques 
diverses, atès que l’objectiu és 
conèixer els perfils de les perso-
nes a qui ha afectat més el coro-
navirus i a qui no tant i per què.

Primeres visites
Fonts de Salut van explicar 

que es preveu que avui els pro-
fessionals de l’Atenció Primària 
comencin a visitar les primeres 
persones que participen en l’es-
tudi, les quals s’hauran de diri-
gir a un dels CAP per fer-se un 
test ràpid per saber si han tingut 
la infecció, extreure’ls sang i fer-
los un breu qüestionari.

Aquest estudi es porta a ter-
me amb la col·laboració de l’Ins-
titut de Salut Carlos III i l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) és 
qui el coordina a Catalunya.

Professionals de tretze CAP faran les 
proves de l’estudi del coronavirus
Avui es començarà a visitar els 1.200 lleidatans triats a l’atzar per saber com els 
ha afectat el Covid-19 || L’ICS coordina a Catalunya aquesta iniciativa de Sanitat

clients d’una farmàcia a cappont, fent cua a fora.

amaDo forrolla

Informació sobre el coronavirus al web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

dadeS de la pandèmia

lleida

afectats          2.098
Morts                 218
altes                936
z la província va registrar ahir 12 
morts més i 26 nous casos de co-
ronavirus. les altes van superar 
les defuncions, amb 19 entre el 
pla i el Pirineu i aran.

catalunya

afectats       51.672
Morts        10.073
altes        29.574
z Catalunya va superar ahir els 
10.000 morts al registrar més de 
200 defuncions. També hi va ha-
ver més de 600 altes i 1.500 nous 
casos

eSpanya

afectats    210.773
Morts        23.822
altes    102.548
z la xifra de morts diaris cau a 
301, trenta menys que el dia an-
terior. Per cinquè dia consecutiu, 
els curats tornen a superar els 
nous infectats.

món

afectats                 3.043.122
Morts     211.221
z els estats Units, el país més 
afectat, baixa per primera ve-
gada dels 25.000 casos diaris, al 
marcar el menor augment des 
del dia 30 de març.

Més de 1.000 
denúncies per la 
falta de material 
als infermers
❘ barCelona ❘ El Sindicat d’Infer-
meria (Satse) ha tramitat més 
de 1.000 gestions relatives a 
denúncies i reclamacions d’ac-
tuació i informació a les dife-
rents autoritats sanitàries sobre 
la greu desprotecció que han 
estat patint els infermers, fisio-
terapeutes i el conjunt del per-
sonal sanitari, des de l’inici de 
la crisi del Covid-19. 

Des del començament de 
l’emergència, el sindicat ha anat 
presentant denúncies davant 
de les Inspeccions de Treball i 
Seguretat Social i de Serveis, 
ja que les administracions es-
taven vulnerant la normativa 
i els protocols al no facilitar a 
les infermeres i infermers els 
equips de protecció individual 
necessaris per poder treballar 
de forma segura. El sindicat cal-
cula que hi ha 22.800 infermers 
amb coronavirus.

El TSJC dóna 24 hores al Govern per 
donar protecció i fer tests a sanitaris
agèncieS
❘ barCelona ❘ El Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
va ordenar ahir a la Generalitat 
donar, en un termini de 24 ho-
res, material de protecció contra 
el coronavirus a tots els emple-
ats integrats al sistema sanitari 
integral d’utilització pública de 
Catalunya (Siscat).

En la interlocutòria d’ahir, la 
Sala Social estima les mesures 
cautelaríssimes demanades pel 
sindicat Usoc i requereix a la 
Generalitat que entregui “el ma-

terial mínim imprescindible per 
garantir la salut i seguretat” en 
el lloc de treball de tot el perso-
nal integrat al Siscat.

Llistat
Els magistrats llisten en el 

seu requeriment el material que 
sol·licita el sindicat: bates im-
permeables, mascaretes FPP2 
i FPP3, ulleres de protecció, 
guants, davantals i polaines, a 
banda que es faci tests de Co-
vid-19 al personal, i detalla que 
en aquest cas el termini de vint-

i-quatre hores és per començar 
a fer les proves diagnòstiques. 
En l’argumentació, els magis-
trats remeten a acords similars 
que ha pres la mateixa Sala, que 
ja ha adoptat mesures cautela-
ríssimes similars després de les 
peticions del sindicat Metges 
de Catalunya (el dimarts 31 de 
març), del sindicat de Mossos 
d’Esquadra Uspac (el dimecres 
1 d’abril), i de la Trisindical de 
Mossos (el dimarts 6), i en tres 
ocasions per demandes vincula-
des al personal d’ambulàncies.

El Parlament 
dóna dos milions 
a hospitals
❘ barCelona ❘ La Mesa del Par-
lament de Catalunya va apro-
var ahir per majoria destinar 
2.014.232,08 euros a centres 
d’investigació públics, Aten-
ció Primària, hospitals de 
l’Institut Català de la Salut 
(ICS) i a consorcis sanitaris 
públics. L’òrgan va aprovar 
fer lliurament dels dos mili-
ons del romanent del pressu-
post del Parlament del 2019 a 
la lluita contra el coronavirus 
i restava pendent d’acordar a 
quins projectes.
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coronavirus comarqueS

La Seu recupera el 
mercat amb torns            
de clients per edats

el mercat s’ha traslladat de forma temporal al passeig Joan Brudieu.

c. SanS
❘ La Seu D’urgeLL ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell va recuperar 
ahir el tradicional mercat set-
manal, que de forma temporal 
s’ubicarà cada dimarts i cada 
dissabte al passeig Joan Brudi-
eu. Els veïns del municipi s’hi 
van atansar i van poder entrar 
a l’espai habilitat per al mercat, 
encerclat amb l’ajuda de tanques 

de protecció, i ho van fer per 
torns i equipats amb mascareta 
i guants amb l’objectiu de pre-
venir al màxim el contagi pel 
coronavirus. Entre les mesures 
de seguretat i higiene, destaca 
que els clients no poden tocar 
el gènere amb les mans i han 
de mantenir una distància mí-
nima de dos metres entre les 
persones.

Requereixen personal 
en residències d’avis
❘ LLeiDa ❘ El departament de 
Treball ha fet una crida a 
professionals per treballar en 
centres residencials d’atenció 
a les persones grans de tot 
Catalunya. D’altra banda, 
també es requereix incor-
porar nou personal a les sei-
xanta-una residències que hi 
ha al Bages, el Berguedà, el 
Moianès, Osona i el Solsonès, 
així com a les vuit residències 
de l’Anoia, que està adscrita 
a la delegació territorial del 
Penedès.

Demanen mesures per al 
comerç de Mollerussa
❘ MoLLeruSSa ❘ El grup del PSC 
de Mollerussa ha presentat 
una moció per “pal·liar les 
conseqüències de la pandè-
mia en el teixit comercial i 
la restauració del municipi”.  
Demanen un pla d’ajuts di-
rectes en funció de la reduc-
ció de la facturació de cada 
establiment, segons va expli-
car el portaveu, Joel Bastons. 
També sol·liciten una campa-
nya per potenciar la compra 
al comerç local.

Tàrrega reprèn treballs 
als espais públics
❘ Tàrrega ❘ Tàrrega ha tornat 
gradualment a fer les dife-
rents tasques habituals de 
manteniment dels espais 
públics. És una represa es-
glaonada sense descuidar les 
mesures de prevenció con-
tra la pandèmia i garantint 
la seguretat dels treballadors. 
L’objectiu és ordenar vies 
públiques, recintes, parcs i 
jardins ara que ja surten els 
nens.

redacció
❘ SorT ❘ El Pallars Sobirà és l’úni-
ca comarca de la província que 
encara no ha registrat cap de-
funció per Covid-19, segons les 
dades facilitades per la conse-
lleria de Salut, que inclouen els 
notificats per les funeràries. 
En aquest sentit, val a desta-
car que el Sobirà és la segona 
comarca amb menys casos po-
sitius de coronavirus des que 
va començar la pandèmia, 
després de l’Alta Ribagorça. 
D’altra banda, el Pallars Jussà, 
amb 17 morts confirmats per 
Covid-19, és la comarca que 
concentra més defuncions per 
habitant, concretament 130 
per cada 100.000 habitants. 
S’ha de recordar que només 
a la residència de la Pobla de 
Segur, el Centre Geriàtric 
del Pirineu, s’han registrat 
tretze traspassos a causa del 
coronavirus.

Dades per comarques
Després del Sobirà, l’Alta 

Ribagorça ha registrat un mort 
i 7 casos positius. La segueixen 
el Solsonès, amb 2 morts i 26 
positius; les Garrigues, amb 4 
morts i 69 positius; Aran, amb 
6 morts i 114 positius segons 
dades del Conselh; l’Alt Urgell, 
amb 6 morts i 66 positius; Se-
garra, amb 8 morts i 156 po-
sitius; Urgell, amb 15 morts i 

166 positius; el Pla d’Urgell, 
amb 15 morts i 102 casos posi-
tius; la Noguera, amb 16 morts 
i 213 casos positius; el Pallars 
Jussà, amb 17 morts i 101 ca-
sos positius, i, finalment, el Se-
grià, que té 115 morts i 1.044 
casos positius.

El Jussà acumula 17 
morts i el Sobirà, 
zero, segons Salut
Dades de mortalitat per comarques

leS clauS

Pallars Sobirà
z es l’única comarca que en-
cara no ha registrat cap mort 
per coronavirus des de l’inici 
de la pandèmia, segons dades 
de Salut.

Pallars Jussà
z amb 17 morts registrades 
per Covid-19 i 13.080 habi-
tants, és la comarca amb més 
defuncions en proporció amb 
la seua població. a la residèn-
cia de la Pobla s’han esde-
vingut gairebé el 80% de les 
morts de la comarca.

Segrià
z  És la comarca amb més 
morts confirmades per co-
ronavirus amb un total de 
1.044 morts. així mateix, amb 
209.818 habitants és la terce-
ra comarca amb més deces-
sos en proporció amb els seus 
habitants.

m. codinaS
❘ LLeiDa ❘ Alcaldes de diferents 
municipis del Pirineu que van 
constatar l’arribada de turistes 
a les seues segones residències 
per Setmana Santa malgrat les 
restriccions a la mobilitat dema-
nen als forans que no abaixin la 
guàrdia davant de la notícia de 
la desescalada del confinament 
a Espanya i que no es desplacin 
fins que les autoritats sanitàries 
ho permetin.

“Creiem que encara que sem-
bli que la situació està contro-
lada encara és molt aviat per 
tornar a la normalitat”, va ex-
plicar Francesc Riu, alcalde de 
Sant Llorenç de Morunys, que 
va remarcar que “quan les au-
toritats sanitàries determinin 
que el perill ha passat, no ens 
oposarem que qui vulgui venir 
a disfrutar de la seua segona re-
sidència ho faci mentre prengui 
precaucions”. 

S’ha de recordar que Sant 
Llorenç de Morunys va elabo-
rar un cens per saber quines ca-

El Pirineu demana cautela als turistes
Alcaldes recomanen no anar a les segones residències fins que estigui permès

accessos a Sant llorenç de morunys tancats per Setmana Santa.

aCn

ses estaven buides al municipi 
abans de Setmana Santa a fi de 
controlar aquelles que s’ocupes-
sin per poder després denunci-
ar-ho a la policia.

En el cas d’Esterri d’Àneu, un 
altre municipi que també va de-
tectar gent arribada a la seua 

segona residència per passar les 
vacances, l’alcalde, Pere Ticó, va 
valorar que “encara que l’entorn 
és atractiu per passar el descon-
finament, la cobertura sanitària 
de la zona continua sent la ma-
teixa, així com les restriccions a 
la mobilitat de moment, i un nou 

brot de coronavirus aquí podria 
arribar a ser molt perjudicial”. 
Ticó va assegurar que “la sego-
na residència és benvinguda, 
sempre que no suposi posar en 
risc la població resident”. 

“No som ningú per dir a la 
gent quan pot venir i quan no, 
ja que no tenim les dades ni co-
neixem la magnitud actual de la 
pandèmia, simplement no volem 
precipitar-nos amb la tornada a 
la normalitat”, va concloure. I 
ho va destacar a les portes del 
pont de l’1 de maig, divendres 
vinent,

Pel que fa a la conjuntura de 
la pandèmia al Baix Pallars, l’al-
caldessa, Anna Sentinella, va 
explicar que “som conscients 
que la gent necessita respirar ai-
re fresc, però per la nostra part i 
malgrat que les autoritats sani-
tàries ho permetin, apel·larem 
al sentit comú perquè els que 
tinguin segones residències evi-
tin venir immediatament quan 
puguin, a l’expectativa de com 
es desenvolupi la situació”.

Salut reparteix 
mòbils a 
hospitals i 
residències
redacció
❘ LLeiDa ❘ La conselleria de Sa-
lut va repartir ahir 140 te-
lèfons mòbils i 41 tauletes a 
Lleida i el Pirineu per facili-
tar la comunicacions dels pa-
cients d’hospitals i usuaris de 
centres sociosanitaris i resi-

la residència de la Fundació agropecuària de guissona, on ha arribat material.
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