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Salut amplia les restriccions en 45 
municipis del Segria i la Noguera 
Limiten l'aforament a les terr~sses al SO%, com a Lleida i sis localitats del Baix 
Segre 11 Salut descarta aplicar mesures ajustarles a la situació de cada població 

R. R. 
1 LLEIDA 1 El departament de Sa
lut va refon;ar ahir les restric
cions per evitar contagis per 
Covid-19 en 45 municipis, 26 
del Segria i 19 a la Noguera (ve
geu les claus). Ha prorrogat dos 
setmanes les queja vigien, com 
limitar a la meitat l'aforament a 
!'interior de bars i restaurants, 
i ha estes aquesta mesura a les 
terrasses a !'exterior, que només 
podran utilitzar un 50% de la 
seua capacitat. Aquestes loca
litats s'equiparen així a Lleida 
ciutat i als sis municipis del Baix 
Segre on també es restringeix a 
la meitat l'aforament de les ter
rasses: Aitona, Alcarras, Torres 
de Segre, Soses, Seros i la Gran-
ja d'Escarp. · 

DOS SETMANES M~S 

Una resolució de Salut 
prorroga dos setmanes 
les restriccions vigents 
des de mitjans d'agost 

Aquestes mesures especí
fiques se sumen a les que són 
d'aplicació a tot Catalunya, com 
la prohibició de reunions de més 
de deu persones, de fumar a 
menys de dos metres d'altres i 
el tancament de locals a la 1.00. 
Les 45 localitats afectarles per 
aquesta nova resolució ja havien 
estat objecte d'una altra el 14 
d'agost passat. 

Tant llavors com ara, s'aplica 
de forma uniforme unes matei
xes mesures en localitats en si
tuacions molt dispars. 

La llista inclou des de Bala
guer, amb un alt índex de risc 
de rebrot (930), fins a localitats 
com Algerri i Ivars de Noguera, 
on aquest indicador marcava 
ahir zero. L'alcalde d'Algerri i 

president del consell de la No
guera, Miquel Piensa, va dir que 
reben les restriccions "amb pe
na, pero les acatem". 

El coordinador de la unitat 
de seguiment de la Covid-19 a 
Catalunya, Jacobo Mendioroz, 
va puntualitzar ahir que l'índex 

·-RISC DE REBROT • Riscalt 

de risc de rebrot "no és l'únic 
actor a considerar" a l'hora de 
plantejar restriccions, va subrat
llar que busquen equilibri entre 
evitar contagis i preservar l'ac
tivitat económica i va descartar 
aplicar mesures ajustarles a la 
situació de cada municipi. Va 
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argumentar que factors com per 
exemple els fluxos de mobili
t at de persones entre munici
pis aconsellen actuar en arees 
més amplíes i va apuntar que 
fer-ho a escala municipal seria 
"inviable des del punt de vista 
de la gestió". 

Segria. La resolucíó de Salut 
ínclou els Alamús, Albatimec, 
Alcanó, Alcoletge, Alfarras, 
Alfés, Alguaí re, Almacelles, 
Almatret, Almenar, Alpícat, 
Aspa, Corbíns, Llardecans, 
Maíals, Montolíu de Lleída, la· 
Portella, Puígverd de Lleída, 
Rosselló, Sudanell, Sunyer, 
Torrebesses, Torrefarrera, Tor
re-serona, Vi la nova de Segría 
í Ví lanova de la Barca. Es su
ma a les restríccíons que 
s'ap lícaven j a a Lleida i als 
municipis d'Aitona, Alcarras, 
Soses, Torres de Segre, la 
Granja í Seros. ~s la desena 
comarca en risc de rebrota 
Catalunya. 

Noguera. Primera comarca 
en risc de rebrota Catalunya. 
La resolucíó inclou Balaguer, 
amb un índex de de 930, i 18 
municipis: Ager, Albesa, Al
gerrí, les Avellanes, Bellcaire, 
Bellmunt, Cama rasa, Castelló 
de Farfanya, Cubells, lvars de 
Noguera, Menarguens, Mont
gai, Os, Pe nell es, Térmen s, 
Torrelameu, la Sentiu i Vallfo
gona. 

Les Garrigues. Quarta co
marca catalana en risc de re
brot després de la Noguera, 
I'Ait Urgell i el Ripolles. L'ín
dex de risca les Borges és de 
689, major que el de la Seu 
(685,57). 

1 LLEIDA 1 Un 5% de les PCR practi
carles divendres a vei:ns de Bala
fía d 'entre 18 i 40 anys han do
nat positiu en Covid-19 o, el que 
és el mateix, 10 de les 199 per
sones que es van sotmetre a les 
proves han resultat ser asimp
tomatiques, segons va indicar 
ahir Salut. En canvi, a la Seu 
només s'han detectat un 1,5% 
de positius: 20 contagis després 
demés de 1.300 tests. L'alcalde, 
Jordi Fabrega, va expressar la 
seua satisfacció pel baix nom
bre de casos i va considerar que 
mesures com cancel· lar la festa 
major han contribuit a millorar 
la situació. 

Ah ir es van practicar PCR 
al centre cívic de l'Ereta a usu
aris deis CAP Eixample i Fer
ran, pero al migdia només h i 
havien acudit una trentena de 
persones i en tota la jornada, 
68. El subcap del SEM a Lleida, 
José Ramon Ropero, va adme
tre que potser ha faltat difusió. 
Avui es tan previstes PCR al lo
cal social de Balafia per a vei:ns 
de Pardinyes i el Seca i dema, a 
la Mariola. 

Així mateix, Salut va anun
ciar nous cribratges massius a 
Tarrega dilluns, i a Mollerussa, 

LESCLAUS 

Lleida capital 
1 Avui estan previstes PCR al 
centre cívic de Balafia pera ve
'lns de Pardinyes i Seca. Dema, a 
la Mariola. 

Tarrega 
1 El dilluns 7 hi haura tests a 
Tarrega pera ve'ins de 18 a 40 
anys, convivents, persones que 
sospitin haver estat en risc. 
Se'n preveuen entre 300 i 400. 

Mollerussa 
1 PCR a Mollerussa el día 8 per 
al mateix col·lectiu. 

dimarts. La decisió de fer-ho a 
la capital de l'Urgell obeeix a 
l'augment de contagis, la majo
ría arran de trobades familiars 
i d'amics. Estan previstes entre 
300 i 400 proves a persones de 
18 a 40 anys i convivents, i a les 
que sospiten haver viscut una 
situació de risc. També s'obre a 
personal docent. Els interessats 

El personal de les residencies geriatriques 
se sotmetra a proves PCR amb regularitat 

lnstal·lats els moduls 
al costat de I'Arnau 

1 LLEIDA 1 El departament de Salut 
sotmetra a proves PCR el per
sonal de les residencies per a la 
tercera edat de forma "sistema
tica" i "prolongada en el temps", 
amb intervals d'entre dos i tres 
setmanes. Així ho va anunciar 
ahir el secretari de Salut Públi
ca, Josep Maria Argimon, que 
va indicar que d'aquesta mane
ra esperen evitar contagis als 
residents. 

Les proves comen~aran en 
residencies de tot Catalunya a 
partir de la setmana vinent, en 
un moment en que la majoria 

d'aquests centres de Lleida po
den rebre nous usuaris i visites 
de familiars, ja sigui perno tenir 
contagis (són els qualificats de 
verds), o bé al disposar d'espais 
compartimentats on ai11ar per
sones encomanades (taronges). 

La setmana passada només 
mitja dotzena de residencies 
estaven tancades a visites per 
brots sense controlar (qualifica
des de vermelles). No obstant, 
!'obertura de les que sí quepo
dien fer-ho ha estat gradual des 
d'aleshores. Un exemple és la 
residencia Sant Antoni de Tar-

rega, que recuperara les visites 
de familiars a partir de dema 
i les organitzara al jardí del 
recinte. Els interessats han de 
trucar a la residencia per con
certar hora. 

Argimon va defensar la ne
cessitat de fer "una reflexió per 
flexibilitzar més" les visite.s als 
usuaris de les residencies per 
a la tercera edat. Va destacar 
la necessitat d'aconseguir un 
equilibri entre el contacte de 
les persones grans amb els seus 
familiars i les mesures per evitar 
que hi hagi rebrots de Covid-19. 

1 LLEIDA 1 Personal de la Diputa
ció va desmuntar ahir la carpa 
instal-lada al costat de l'Arnau 
de Vilanova que des del julio! 
protegía de la calor la del Sis
tema d'Emergencies Mediques 
(SEM) que servía d'annex a la 
sala d'espera d'Urgencies per 
a pacients amb símptomes de 
Covid-19 i familiars, que al seu 
torn va ser retirada dilluns. 

Al seu lloc es van comen
~ar a col·locar quatre moduls 
prefabricats que funcionaran 
també com a sala d'espera de 
les persones a qui s'ha practicat 

una PCR a Urgencies i també hi 
haura una zona d'atenció admi
nistrativa del gestor Covid. 

Al llarg deis últims tres me
sos, la Diputació ha muntat fins 
a tres carpes a Ia-ciutat de Llei
da, la de l'Arnau, una als Camps 
Elisis per atendre temporers i 
la del CUAP de Prat de la Ri
ba, que és !'única que continua 
operativa. 

íambé s'han iniciat els tre
balls per a la construcció exprés 
d'un edifici modular annex a 
!'hospital destinat a pacients 
Covid. 
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