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coronavirus comarqueS

redacció
❘ LLeiDa ❘ Alcarràs, Soses i Torres 
de Segre han descartat de forma 
definitiva obrir aquest estiu les 
piscines municipals. Així ho van 
corroborar ahir els ajuntaments 
d’aquests tres municipis veïns 
del Segrià, que el mes juny van 
acordar retardar l’obertura a 
l’espera de conèixer l’evolució 
de la crisi sanitària. Els rebrots 
de Covid-19, el confinament 
d’aquestes i altres localitats del 
Baix Segre d’aquest mes de ju-
liol i la possibilitat de contagis a 
les piscines han portat els con-
sistoris a reafirmar-se en el tan-
cament la resta de l’estiu.

A aquestes preocupacions, 
s’hi suma el dèficit que gene-
raria per a les arques munici-
pals obrir les piscines durant 
tot just un mes i mig (tanquen 
cada any a mitjans de setembre) 
i amb un aforament reduït per 
evitar contagis de coronavirus. 
Així, l’ajuntament d’Alcarràs va 
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Les piscines d’alfés, tancades, tornaran a obrir avui.
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indicar que, en cas d’obrir-les, el 
dèficit podria passar dels prop 
de 30.000 euros que registren 
cada any fins uns 90.000. 

L’alcalde, Manel Ezquerra, 
va afirmar que “en el seu mo-
ment no va ser una decisió fàcil, 

però ara estic satisfet d’haver-la 
pres”. El fet que altres municipis 
obrissin al públic les piscines, 
va explicar, va suposar en un 
primer moment pressió per als 
consistoris que no ho feien. Tant 
Ezquerra com l’alcaldessa de 

Soses, Sandra Marco; i l’alcalde 
de Torres de Segre, Joan Carles 
Miró, van explicar que actual-
ment no reben queixes dels ve-
ïns per mantenir aquestes instal-
lacions tancades. “Comprenen 
que es tracta d’una qüestió de 
salut”, va afirmar en aquest sen-
tit Marco. 

Miró, per la seua part, va re-
cordar les restriccions pel con-
finament (que al principi van 
prohibir obrir piscines) i la in-
certesa fins que es va aixecar 
dimecres. “No sabíem res amb 
temps, i ara obrir les piscines 
per a només un mes i mig és in-
viable”, va valorar.

La decisió d’aquests tres 
consistoris arriba quan Artesa 
de Lleida ha obert les piscines 
aquesta mateixa setmana. Per la 
seua banda, Alfés les ha tancat 
per por del coronavirus, si bé el 
consistori ha anunciat que les 
reobrirà avui mateix (vegeu el 
desglossament).

Alfés, després de 
tancar-les dilluns, 
les reobre avui
n Les piscines d’Alfés, 
tancades des de dilluns 
passat per por de conta-
gis de coronavirus (vegeu 
SEGRE d’ahir), tornaran a 
obrir avui les portes al pú-
blic. Així ho va anunciar 
ahir l’ajuntament a través 
d’un nou ban municipal, 
cinc dies després d’eme-
tre’n un altre que anun-
ciava la clausura “fins a 
nova ordre” de les instal-
lacions. Val a recordar 
que altres municipis han 
adoptat mesures per evi-
tar en la mesura que sigui 
possible la presència de 
banyistes forans i donar 
prioritat als veïns. És el 
cas de Maials, que aquest 
cap de setmana no vendrà 
entrades i només perme-
trà entrar a abonats, en 
la seua pràctica totalitat 
veïns del poble. 

També Almatret va 
anunciar ahir que només 
les obrirà a abonats.

imatge de la residència mare güell de cervera.

x. S.

redacció
❘ cervera ❘ La residència Mare 
Güell de Cervera ha registrat 
set nous positius per coronavi-
rus (cinc residents i dos treballa-
dors) que s’afegeixen als quatre 
que es van detectar a mitjans 
d’aquesta setmana, segons van 
informar ahir divendres fonts 
municipals. Així mateix, un 
centenar de proves PCR que es 
van practicar al centre han do-
nat negatiu.

L’alcalde de Cervera, Joan 

Santacana, va explicar que els 
empleats que han donat posi-
tiu es troben confinats als seus 
domicilis i eren asimptomàtics, 
mentre que alguns dels residents 
positius presentaven els símp-
tomes d’un refredat comú. Fins 
ara, tots els residents (tant els 
infectats com els que no ho es-
tan) estan aïllats per prevenció 
a les habitacions. Una empresa 
especialitzada va desinfectar 
aquest dijous la residència i du-
rant el dia d’ahir es va preparar 

la sectorització per aïllar els re-
sidents contagiats en una zona 
de l’edifici. 

Controlat
Està previst que la resta ja pu-

gui sortir de les habitacions i fer 
vida comunitària. Santacana va 
indicar que “la situació no és 
preocupant perquè els positius 
són estables i ara ja tenim el re-
sultat de la totalitat de les pro-
ves que s’han fet a tots, tant als 
treballadors com als residents”.

Nous contagiats eleven a onze el 
brot en una residència de Cervera
Cinc residents i dos treballadors donen positiu per coronavirus i se sumen als altres 
quatre usuaris afectats || Un centenar de PCR d’aquest centre donen negatiu

geriàtricS
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Centenars de 
casos i desenes  
de morts
n Des de l’inici de la crisi 
sanitària del coronavirus, 
les residències lleidata-
nes han registrat prop de 
900 contagis i almenys 68 
morts entre els centres 
de les comarques del pla 
i els del Pirineu. Així es 
desprèn de dades oficials 
que ha publicat aquesta 
setmana el departament 
de Salut.

S’ha de recordar que a 
la residència d’Alcarràs 
es va detectar un brot de 
Covid-19 amb almenys 81 
contagis i una defunció. 
Del total de positius, 63 
eren residents i els altres 
18 corresponen a treballa-
dors d’aquest geriàtric del 
Baix Segre. Així mateix, 
també es van confirmar 
tres positius entre treba-
lladors de la residència de 
Bellvís. A la d’Aitona hi 
va haver 40 casos al co-
mençament de la crisi sa-
nitària del coronavirus.

L’Acadèmia de 
Talarn farà fora 
qui no prengui 
precaucions
Garanteix seguretat a 
alcaldes del Jussà

❘ LLeiDa ❘ L’Acadèmia de Subo-
ficials (AGBS) de Talarn sus-
pendrà l’examen d’accés per 
al curs vinent a qualsevol as-
pirant que no observi les me-
sures de seguretat per evitar 
contagis de coronavirus una 
vegada fora del centre. Així 
ho van garantir represen-
tants de l’AGBS, durant una 
reunió a Tremp amb la dele-
gada del Govern, Rosa Amo-
rós, el president del consell, 
Josep Maria Mullol, i alcaldes 
de la comarca. Van explicar 
que investigaran qualsevol 
denúncia que rebin tant de 
la policia com de veïns i, si 
es verifica, vetaran a l’infrac-
tor l’accés durant dos anys. 
L’acadèmia espera a partir 
de dilluns l’arribada d’apro-
ximadament 1.200 persones 
per a les proves d’accés, de 
les quals tres-centes s’allot-
jaran al recinte i la resta, en 
habitatges i allotjaments tu-
rístics. La majoria ja formen 
part de les Forces Armades 
i han rebut ordre de no des-
plaçar-se si tenen símpto-
mes de Covid-19. Si ho fan, 
s’enfronten a expedients 
sancionadors. 

Reaccions
Les proves han despertat 

preocupació entre part dels 
veïns i alcaldes del Jussà. La 
CUP s’hi va posicionar ahir 
en contra i va demanar que 
l’Exèrcit marxi del territori.
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