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Centres d’aïllament municipals
acabats d’habilitar, inoperatius

Salut adverteix els alcaldes que els casos no confirmats han de tenir habitacions
individuals || Després d’inversions de fins a 30.000 € que podrien ser inservibles
redacció

❘ lleida ❘ Els espais que ajuntaments del pla de Lleida van habilitar a les portes de la campanya de la fruita per aïllar persones amb indicis de coronavirus
poden quedar obsolets, al cap
de poc d’haver-hi invertit fins
a 30.000 euros. Així ho temen
alcaldes del Segrià, després de
reunir-se dies enrere amb representants de la Generalitat. Allà

Salut va advertir que els sospitosos de contagi s’haurien d’aïllar
en habitacions individuals, una
cosa que no tots els centres tenen. Les sales amb diversos llits
en pavellons i mòduls prefabricats com les que han habilitat
diversos municipis només haurien d’allotjar persones el contagi
de les quals està confirmat. Així ho van corroborar edils que
van assistir a la trobada, en la

qual representants de Salut van
esmentar aquestes mesures de
seguretat. Aquestes instruccions no tenen encara caràcter
oficial, a l’espera de plasmar-les
en protocols. Tanmateix, això
només augmenta la incertesa
dels edils, que demanen línies
d’actuació clares.
L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va reclamar a Salut
claredat sobre com i on acocc segrià

El consell del Segrià reparteix menjar. Personal del consell comarcal del Segrià va repartir ahir 320 bosses d’aliments
entre els temporers aïllats a Seròs a l’haver estat en contacte amb un contagiat per coronavirus.

també assenyalen que està “infrafinançat i amb models obsolets”. Respecte a l’augment de
la despesa que proposen d’uns
5.000 milions d’euros, asseguren que aquesta xifra surt d’un
estudi que advoca per incrementar aquesta quantitat per
“equiparar-se a països amb un
amado forrolla

a de Lleida, protestant dimarts passat.

sistema de salut homologable”.
Aquestes quantitats s’haurien
d’injectar en els propers tres
anys i que el 60% es destini a
la millora de les condicions laborals i a dotar de prou recursos humans, mentre que el 40%
restant vagi a infraestructures,
equipaments i tecnologia.
Una altra reclamació és que
els professionals siguin l’eix
d’aquesta reforma i que se’ls doni més autonomia i capacitat de
gestió, flexibilitat i coordinació
entre àrees “perquè el pacient
sigui el centre del sistema” i potenciar l’atenció primària.
D’altra banda, insten la Generalitat a posar “les regles del
joc” al sector privat. Asseguren
que ho demanen per “combatre la guerra de preus que empobreix el treball i les ofertes
als ciutadans i evitar situacions
d’oligopoli”. En aquest sentit,
Padrós va dir que un 25% dels
catalans “opten per la sanitat
privada”.
El president de la Generalitat, Quim Torra, va mostrar el
seu suport a aquesta reforma
del sistema sanitari. “Hem de
cuidar la gent que ens cuida”,
va recalcar.
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El virus ataca
menys les
persones amb
sang tipus 0
❘ barcelona ❘ Les persones amb
sang tipus 0 tenen entre un
9% i un 18% menys de probabilitat de patir el Covid,
en comparació amb aquelles que tenen altres tipus de
sang, segons els resultats preliminars de l’estudi genètic
de 23andMe sobre Covid-19,
que compta amb dades de
750.000 pacients. Aquesta
informació se suma a l’oferta
per altres estudis que també
han suggerit que el tipus de
sang juga un paper important
en l’evolució de la infecció
del coronavirus. Un que va
analitzar més de 1.600 pacients a Itàlia i Espanya va
descobrir que tenir sang tipus
A estava relacionat amb un
augment del cinquanta per
cent en la probabilitat que un
pacient requerís ventilació
mecànica.

llir persones en contacte amb
encomanats. Aitona ha gastat
uns 30.000 euros a habilitar
un pavelló. També Torres de
Segre ha gastat gairebé 10.000
euros per instal·lar en el seu 50
llits separats dos metres entre
si. L’alcalde, Joan Carles Miró,
veu molt difícil fer habitacions
individuals.
L’alcalde d’Alcarràs, Manel
Ezquerra, va dir que haurà
d’adaptar espais per acollir persones en contacte amb malalts.
Ara té 24 habitacions a l’alberg
i la inversió de l’ajuntament
s’acosta als 30.000 euros. Almenys vuit temporers que van
donar positiu van ser traslladats
ahir a La Manreana de Juneda
(que va rebre 10 persones) i en
van quedar 4 d’aïllats a l’alberg
després d’estar en contacte amb
contagiats.
A Seròs, només un de cinquanta temporers aïllats va
donar positiu, si bé alguns esperen repetir proves. El municipi va habilitar l’aïllament en
una sala del casal amb un cost
d’uns 30.000 euros i l’alcalde,
Josep Antoni Romia, espera que
“Salut ens digui com actuar”.
“Genera indefensió no tenir clar
com actuar”, va corroborar Manel Solé, alcalde de la Granja,
que tem que els 20.000 euros
invertits a instal·lar construccions prefabricades al camp de
futbol no hagin servit per al seu
propòsit.

Guissona, en
alerta per acabar
amb els contagis
a la població
n Guissona es manté en
alerta les 24 hores del dia
per la pandèmia. L’alcalde, Jaume Ars, va manifestar la necessitat de “no
abaixar la guàrdia, perquè
si bé la situació no és dolenta tampoc podem dir
que estiguem bé”. Malgrat
que els casos positius han
anat disminuint en les últimes setmanes, Ars considera que el seu volum en
comparació amb la resta
de la comarca “ens obliga
a estar molt coordinats i
en constant alerta”.
E l tot a l de po sit iu s
acumulats de la població
s’eleva a 170. En l’última
setmana, la Segarra va registrar 19 positius, 12 dels
quals a Guissona, mentre
que en l’anterior van ser
24 i 17, respectivament.
Segons Jaume Ars, la
coordinació entre Salut,
Policia Local, Mossos i
BonÀrea és permanent i
“s’extremen les precaucions i protocols”.
Per a Ars, el nombre de
casos de Guissona es deu
en gran part al moviment
que genera el volum de
treball.
El consistori ha reforçat el control als carrers
amb tres agents, regala
mascaretes als comerços,
i terrasses i bars tenen limitat el seu horari fins a
les 11 de la nit. També es
coordina amb els responsables de les més de 45 comunitats que conviuen a
Guissona.

Afirmen que un fàrmac
provat a la residència
de la Pobla és ineficaç
redacció

❘ Lleida ❘ L’assaig clínic contra el
coronavirus liderat per l’epidemiòleg Oriol Mitjà i que va
incloure proves en el Centre
Geriàtric del Pirineu, a la Pobla de Segur, descarta que un
dels fàrmacs analitzats eviti
la propagació de Covid-19. Es
tracta de la hidroxicloroquina,
utilitzada habitualment contra
la malària i que havia aixecat
expectatives mesos enrere arran d’un controvertit estudi
elaborat a França.
L’edició digital de la revista
Science recull declaracions de
Mitjà, segons les quals aquest
fàrmac es va administrar a
persones que havien estat exposades al virus. Sobre una
mostra de més de 2.300 persones, que inclou un grup que
va rebre dosis d’aquest fàrmac

i un altre que no, “no hi va haver una diferència significativa
entre el nombre de persones en
cada grup que va desenvolupar
la malaltia”.

Objectius
L’objectiu d’aquesta prova
era comprovar si aquest medicament podia servir com
a tractament profilàctic per
evitar la propagació del virus.
Aquesta prova es va aplicar a
la residència de la Pobla de Segur després d’haver registrat
nou morts i nombrosos contagis. Al marge de les proves
amb hidroxicloroquina, l’assaig havia de comprovar si
altres fàrmacs podien reduir
la càrrega viral en pacients ja
encomanats. Els resultats relatius a aquests últims esperen
encara ser publicats.
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desescalada

El turisme rural s’enlaira després
del 24 i els pisos ompliran a l’agost

Sant Joan marcarà l’inici de la temporada, amb molta més demanda de proximitat
i estades més llargues || Els càmpings auguren una temporada “correcta”
torre del codina

x.r./h.c.

❘ lleida ❘ El sector del turisme rural preveu un bon estiu després
del tancament dels establiments
decretat per la crisi sanitària
del coronavirus. El president
de la Federació de Turisme Rural, Jaume Ramon, va explicar
que “cada dia entren noves reserves”, que es concentren a
partir de Sant Joan. Va afegir
que “crec que hi haurà molta
reserva d’última hora” i que actualment hi ha poca demanda
i és “puntual”. La presidenta
de Càmpings de Lleida, Marta
Cortina, va explicar al seu torn
que les reserves es concentren
entre mitjans de juliol i agost
i que “serà un estiu correcte,
però esperem saber com seran
les normatives de la nova normalitat”. Els allotjaments oberts
s’han “anat adaptant a cada fase, i ara faltarà saber com serà
aquesta última etapa”.

Bons auguris
També els apartaments d’ús
turístic ubicats en destinacions
estratègiques com la Val d’Aran
preveuen que la campanya sigui finalment bona i que el mes
d’agost ompliran com en anys
anteriors, en part perquè el turisme d’interior és un reclam per
evitar massificacions i respirar
naturalesa poc després de finalitzar el confinament.

❘ lleida ❘ El Centre Europeu
d’Empreses i Innovació de
Lleida (CEEILleida) ha aprovat el pla de desconfinament,
que entrarà en vigor el dilluns 15 de juny i que contempla mesures de seguretat i de prevenció per a la
tornada a l’activitat normal
del centre empresarial, que
actualment acull 124 treballadors entre les 35 empreses
que hi ha instal·lades al viver.
Aquest pla contempla reduir
en un 50% l’aforament de les
sales de reunions i l’aula de
formació, a banda de la neteja i la desinfecció dels espais
comuns.

El PSC demana mesures
per a l’inici del curs

Vistes de l’Urgell des de la Torre del Codina del Talladell.

L’alcalde de Vielha i conselhèr de Turisme, Juan Antonio
Serrano, va assegurar que el
sector dels pisos turístics “està
funcionant com cada any”. A
més “el Pirineu té una situació
privilegiada i lluny dels límits
que s’han imposat a les platges.
Podrem superar l’estiu amb dignitat”, va dir.

A més, va opinar que “a
l’agost és possible recuperar la
normalitat” i assolir el 100%
dels lloguers.
L’empresa Luderna, que gestiona al voltant de 150 apartaments d’ús turístic a Aran, ha
detectat que les reserves es fan
per a estades més llargues que
altres anys, probablement, per-

Sentir-me millor

què hi ha poques opcions més
enllà del turisme de proximitat.
Les reserves de pisos turístics
procedeixen de moment de visitants provinents de la resta
de Catalunya i d’Espanya. En
temporades anteriors també hi
havia públic francès i anglès,
que aquest any, de moment, no
ha reservat plaça.
residència Sant Roc

Els nostres ‘campions’
Felicitem els nostres petits
i adolescents
F. Xavier Amat
Psicòleg i e-terapeuta d’Orum Center
Psicòleg CET Salvador Seguí de Lleida

Aquests dies els nostres
petits i adolescents ens han
donat una lliçó de vida. Alguns han manifestat conductes com per exemple psicomatisacions, dermatitis, cistitis, terrors nocturns o canvis
en el ritme del son, però la seua gran plasticitat neuronal
s’ha adaptat a aquesta nova
realitat del confinament en
una societat tan complexa.
Hem de felicitar-los amb
reforços positius, són petits
premis molt valuosos per a
ells.
Un altre missatge del confinament és que ells volen estar més temps amb nosaltres
i amb els altres integrants de

Pla de desescalada
al CEEI Lleida

la família. Han gaudit més de
nosaltres i això ens dóna molt
per pensar.
Les conductes disfuncionals produïdes en el confinament han estat necessàries
perquè volen comunicar algun missatge, en el qual busquen recursos al seu dolor,
tristesa o por.
Són uns campions!
I, a propòsit, els recomano la pel·lícula Campeones.
La superació de l’ésser humà
davant una societat competitiva, però en la qual es valora
la superació i estar junts com
una gran família. ¿No li recorda res, al lector?
Gràcies.

Una de les visites familiars a la residència Sant Roc de Vilanova.

Les residències del pla de Lleida
continuen obrint les visites
❘ Lleida ❘ Les residències catalogades com a verdes de la regió
sanitària de Lleida continuen
reobrint per rebre visites dels
familiars després de gairebé tres
mesos sense permetre-les per
evitar possibles contagis. Els
centres que des de dilluns passat
obren ho fan seguint estrictes
protocols de seguretat i amb cita

prèvia, com ha portat a terme
la residència d’ancians Sant Roc
de Vilanova de la Barca, que
ha adaptat una zona estèril a la
recepció del centre, amb una
mampara de vidre laminat de
seguretat, per mirar d’aconseguir una zona independent per
a les trobades entre familiars i
usuaris.

❘ lleida ❘ La diputada i secretària d’Educació del PSC, Esther Niubó, va reclamar ahir a
la Generalitat que “emprengui ja una tasca de planificació rigorosa per al pròxim
curs per aturar les desigualtats que la crisi del Covid-19
ha posat de manifest”.
Niubó va destacar, d’altra
banda, que “s’ha evidenciat
la fractura digital que no és
més que la bretxa social” i
va afegir que “a més a més
els mestres i professors han
quedat abandonats pel departament, que ha passat la
responsabilitat a direccions
i professorat, i han hagut de
desplegar tota mena d’estratègies per seguir l’aprenentatge virtual”.

Curs per afrontar la
crisi a les empreses
❘ les borges blanques ❘ L’ajuntament de les Borges Blanques i GLOBALleida inicien
avui les formacions gratuïtes
sobre gestió econòmica, comunicativa i comercial a les
persones emprenedores que
habitualment s’imparteixen
a la CEI de la capital de les
Garrigues, amb un taller
en línia destinat a millorar
els coneixements de la gent
que participi sobre com vendre productes o serveis per
afrontar la situació actual
provocada per la crisi sanitària, que ha afectat molts
dels negocis i comerços de
la capital.

L’Epicentre de Tremp,
seu del consell del Jussà
❘ Mollerussa ❘ El consell del Pallars Jussà ha habilitat la sala
d’actes de l’edifici de l’Epicentre com a seu comarcal
per poder celebrar el primer
ple presencial de l’entitat
respectant totes les mesures
de seguretat dimarts vinent,
16 de juny. El president de
l’ens comarcal, Josep Maria Mulloll, va explicar que
d’aquesta manera els dinou
consellers podran mantenir la distància de més d’un
metre i mig per tal d’evitar
contagis.
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Cine. La Paeria no donarà diners ni
organitzarà una altra Mostra de Cinema.
Obituari. Mor l’actriu, presentadora i
directora Rosa Maria Sardà als 78 anys.

iniciatives lleure

El Pirineu, a un cop de clic

El lleidatà Miki Robles crea la plataforma digital de reserves exPirience per promoure el turisme en
aquesta zona || Vuit empreses de Ponent ja ofereixen els seus serveis i activitats en aquest web
acn

p. rodellar

❘ lleida ❘ Probablement la part
menys atractiva de les vacances o les escapades de cap de
setmana sigui la de l’organització i la planificació prèvia.
Habitualment aquest treball es
porta a terme consultant diferents pàgines webs en els quals
es busca l’allotjament i s’esbrina
quines activitats i experiències
es realitzen a la zona en la qual
es pernocta. En aquest sentit,
un dels handicaps més habituals és que tota la informació per
organitzar un viatge es troba
disgregada en pàgines diferents.
Precisament aquest és un dels
problemes que vol resoldre la
nova plataforma online de reserves d’experiències i allotjaments al Pirineu, exPirience,
creada pel lleidatà Miki Robles.
“A la pàgina mostrem a l’usuari una visió completa, tant en
allotjaments com en experiències, del que pot acabar contractant en cada lloc”, va assegurar
Robles.
“Pretenem cobrir les necessitats d’un viatger cada vegada
més exigent i que busca més valor afegit, flexibilitat i personalització en les seues interaccions
a l’hora de contractar les vacances”, va remarcar l’impulsor
d’exPirience. Així, ja són vuit
empreses del Pirineu lleidatà les
que es beneficien d’aquesta connexió entre les seues propostes
i els usuaris, entre les quals es
troben Cavalls Wakan de Montcortès, Karting El Pla, al Pla de
Sant Tirs, o Zenith Aventura
a Àger.
A més, també hi ha firmes
de Girona, Andorra o Osca
que publiciten els seus serveis
en aquest portal. La intenció, va
indicar Robles, és aportar visibilitat al territori i al turisme de
muntanya “fugint de l’estacionalitat i oferint propostes durant
tot l’any i no només a l’estiu i a
l’hivern per així lluitar també
contra la despoblació d’algunes
zones”.
En aquesta línia, exPirience
aposta per un model de turisme sostenible que afavoreixi el
creixement socieconòmic i consolidi el territori d’interior com
a destinació vacacional.
L’alta i la publicació d’ofertes per part de les empreses i
recursos turístics a exPirience
és gratuït i està lliure de comissions de venda fins a l’1 d’agost,
quan començaran a aplicar-se
en les diferents reserves que es
tramitin.

Primeres propostes

La Bòfia

z L’escola d’esquí situada a l’estació de Port del Comte, La Bòfia, ofereix cursets d’iniciació a
aquest esport tant per als més
petits com per a adults.

SB Canyoning
z SB Canyoning és una empresa de la Seu d’Urgell dedicada principalment a activitats
relacionades amb el descens
de barrancs encara que també
organitza excursions guiades,
senderisme o recorreguts porvías ferrades.

CTretze
z La fàbrica de cervesa CTretze
de la Pobla de Segur elabora diferents tipus d’aquesta beguda
tals com la Fura, Falles o la mateixa CTretze.

Obaga

Experiències tot l’any ■ ExPirience, a banda d’allotjaments al Pirineu, també ofereix experiències.
Moltes relacionades amb els esports d’aventura i la neu, com és habitual en aquestes zones sobretot
a l’estiu i l’hivern, però també altres referents en gastronomia, patrimoni, cultura o ornitologia. A
la imatge, un dels espais naturals de la Vall de Boí.
ENTREVISTA

«L’objectiu és facilitar la vida al màxim
al viatger, que aquí ho trobi tot»
Miki Robles
creador portal expirience

D’on sorgeix la idea de crear
aquest portal?
Sempre m’ha agradat viatjar
pel Pirineu i ho he fet durant
moltíssims anys. A més, durant un temps vaig estar gestionant una casa rural. Així
que va arribar un moment
en què em vaig plantejar que
podia fer alguna cosa més per
aquesta zona i vaig decidir
crear exPirience.
Què ofereix el web?
L’objectiu és facilitar la vida al
màxim al viatger que vulgui
passar les vacances o fer una
escapada al Pirineu. La intenció és que des de la nostra

pàgina web l’usuari pugui trobar tot allò que necessiti allà
on ho necessiti, tant pel que
fa a allotjament com quant a
experiències.
Actualment ja informem
d’una quinzena d’empreses
que ofereixen els seus serveis,
la gran majoria lleidatanes,
encara que també n’hi ha

d’Andorra i Osca. La intenció és poder arribar també a
Navarra.
Quin tipus d’experiències hi
podem trobar?
A banda de totes aquelles
ofertes relacionades amb la
neu i els esports d’aventura,
típiques d’aquestes zones,
també apostem per altres activitats tals com les relacionades amb la gastronomia,
el patrimoni o l’ornitologia.
D’aquesta manera aconseguim oferir activitats no només a l’estiu i l’hivern.
La situació actual de pandèmia
sembla una mica disputada
amb el turisme...
El turisme d’interior probablement sigui la solució aquest
estiu. I des d’aquí pretenem
promocionar-lo.

z Situada a Isavarre (Pallars Sobirà) aquesta empresa també
proposa diferents activitats relacionades amb el turisme de
muntanya.

Cavalls Wakan
z Viure l’experiència dels passejos a cavall. Això és el que
ofereix Cavalls Wakan, una empresa de Montcortès (Pallars
Sobirà). Així mateix, es dediquen a cuidar cavalls i també a
vendre’n.

Karting El Pla
z Karting El Pla (el Pla de Sant
Tirs) té un dels circuits més
llargs de tot Catalunya. Les seues instal·lacions acullen celebracions de tota mena d’esdeveniments, cursos d’iniciació a
la conducció d’aquests vehicles
i també carreres.

Ferran Ullastre
z Ferran Ullastre és un guia
de muntanya que ofereix els
seus serveis per tot el Pirineu
a aquells usuaris que vulguin
contractar-lo. Organitza excursions, vies ferrades, escalades,
alpinisme o esquí de muntanya.

Zenith Aventura
z Aquesta empresa amb seu a
Àger ofereix als seus visitants
diferents experiències com caiac, vols amb ala delta i parapent, rutes amb bicicleta o senderisme, entre d’altres.

