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SABADO 20 DE FEBRE RO DE 2021 I TEMA DEL DIA 5 

ln.Stal..l_en a la Seu d'Urgell i Oliana 
els pri·mers mòduls de suport als 
CAP per tractar casos de Covid 
La setmana vinent s'habilitarà el de Sort i després 
els de Tremp, el Pont de Suert i la Pobla de Segur 
A Oliana (Alt Urgell) i la 
Seu d'Urgell ja han quedat 
instaHats els dos primers 
mòduls de suport als 
centres d'atenció primària 
per a l'activitat de la 
covid-19 i està previst que 
entrin en funcionament a 
finals de la setmana vinent. 

Oliana 
MARTA LLUVICH (ACN) 

Es tracta dels dos primers que 
s'han col·locat a la Regió Sanitària 
de l'Alt Pirineu dels sis previstos. 
La setmana vinent s'instal·larà 
el de Sort i posteriorment els de 
Tremp, la Pobla de Segur (Pallars 
Jussà) i el Pont de Suert. L'objec
tiu d'aquests espais prefabricats 
és separar l'assistència dels pa
cients amb simptomatologia res
piratòria de l'atenció a la resta 
dels usuaris del centre, així com 
poder fer PCR. 

El desplegament de mòduls 
s'emmarca en el Pla d'Enforti
ment i Transformació de l'Aten
ció Primària, que va més enllà 
de l'impacte que genera el Co
vid-19, i que suposa una inversió 
de 910.000 euros a l'Alt Pirineu. 
La majoria dels mòduls tenen 
45m2 de superfície I consten 
d'una consulta destinada a pato
logies respiratòries, dos punts per 
a la realització de PCR i un espai 

FOTO: Marta lluvich (ACN) I Salut està instal·lant un mòdul prefabricat al costat del CAP d'Oliana 

d'atenció al pacient. En el cas d'El 
Pont de Suert i La Pobla de Se
gur, els annexos faran 30 i 15m2, 
respectivament, i es destinaran 
exclusivament a fer-hi proves de 
detecció del virus. 

Pel que fa a Oliana, la directo
ra de l'Equip d'Atenció Primària 
(EAP) Alt Urgell Sud, lmma Vila, va 
assegurar que el fet de destinar el 
mòdul annex al diagnòstic i trac
tament del pacient de la covid-19 
"permetrà recuperar en cert grau 

l'activitat habitual a la consulta i 
suposarà un alleujament per als 
professionals després de mesos 
amb els espais limitats a causa 
del virus." 

Està previst que aquests espais 
addicionals s'utilitzin durant dos 
o quatre anys. La seva distribu
ció s'ha basat en la capacitat dels 
centres de poder separar circuits 
d'activitat de pacients amb sos
pita de la covid-19 i en la dispo
nibilitat d'un espai exterior pro-

per que compleixi els- requisits 
necessaris per acollir un mòdul 
d'aquestes característiques. 

L'adjunt a la Gerència de la 
Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i 
Aran, Miquel Abrantes, va expli
car què el pla iiii'Ciou un seguit 
d'accions i mesures estructurals i 
de futur, com la incorporació de 
24 professionals de diverses es
pecia litats. Aquesta contractació 
ja s'ha fet entre finals de l'any 
2020 i principis del 2021. 

Divuit grups 
escolars 
confinats més -
a Ponent, que 
en té ara 79 
El Departament d'Educació va 
notificar ahir que les -comar
ques de Ponent tenen 79 grups 
escolars confinats, 18 més que 
el dia abans. D'aquesta mane
ra, les persones en quarantena 
han passat de ser 1.199 dijous 
a les 1.687 d'ahir, 388 més en 
un dia. Un total de 1.569 són 
alumnes, i 118 són professio-

. nais dels centres. L'Escola de 
Tartareu ZER Montsec de les 
Avellanes i Santa Linya conti
nua tancada, mentre que l' Es
cola Vedruna de Mollerussa és 
la que té més grups confinats, 
set, un més que el dia anterior. 

Lleida suma 
86vacunats 
més ambles 
dues dosis i 
282ambuna 
La demarcació de Lleida 
va sumar ahir 86 perso
nes més vacunades amb la 
segona dosi de la vacuna 
(tots a la plana) i 282 amb 
la primera (254 a la regió 
de Lleida i 28 a la de l'Alt Pi- .., . 
ri neu i Aran. 

Segons les dades de Sa
lut, hi ha 17-.189 persones a 
la regió de Lleida i 2.821 a 
la del Pirineu que han rebut 
fins ara una dosi, i 10.858 i 
1.962, respectivament, que 
ja porten les dues dosis de 
la vacuna. 
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La SABADO 20 DE FEBRE RO DE 2021 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familia r, envíe nos sus datos adjuntando una fotografia y le complaceremos sin ningún v I 
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotograñas retocadas o ca rentes de un mínima 
de calidad . Los origina les deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del díade 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo ~lectrón i co : vidasocial@lamanyana.cat 

Seròs se suma a la campanya 'Posa't la gorra' 
r:Ajuntament de Seròs s'ha unit a la campanya del 'Posàt la Gorra! ' d'Afanoc Lleida amb l'objectiu de 
sensibilitzar a la societat de l'existència del càncer infantil. 

Sessió de contes per a escolars d~menar 
Escolars d'Almenar van gaudir ahir d'una matinal de contes a càrrec de Mertxe París, que els va apropar 
la historieta Les girafes no poden ballar. 

La Julià Carbonell ultima el seu nou concert 
Els músics de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell van realitzar ahir a l'Auditori Enric Granados un 
nou assaig abans del concert d'aquest diumenge amb Vera Martinez Mehner, on interpretaran obres 
dels compositors Edward Elgar i Txaikovski. 

A SOCIAL 

Tremp lliura els premis . 
,1 

del concurs de disfresses' 
r:Ajuntament de Tremp ha lliurat els premis del concurs 

d.e comerços disfressats, que ha comptat amb una bona 
participació. Els guanyadors del primer i segon premi han estat 

La Masovera i Voliana Perruqueria. 
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FOTOGRAFIA: SANTI IGLESIAS @Santi_Iglesias 

CATALUNYA VISIÓ 2.0 : LA VALL FOSCA 

...,. EN HOMENATGE AL VIATGE QUE JOSEP VALL VERDÚ I TON SIRERA 
VAN FER ENTRE ELS ANYS 1968 I 1973 A DIVERSOS INDRETS DEL PAÍS 

La Picota 

Sònia Suñé 
Delegada d'Empreses del BBVA 

La lleidatana Sònia 
Suñé és la nova 
directora de Ban-

-ca d'Empreses del 
BBVA, un càrrec 
al que arriba des
prés d'haver diri
git diverses oficines d'aquesta en
titat financera a la demarcació de 
Lleida durant els darrers anys. 

Ferran Rella 
Consell C. de les Valls d'Àneu 

La Fundació En
desa ha donat 
443 imatges his
tòriques de la 
construcció de 
les hidroelèctri
ques al Consell 
Cultural de les Val ls d'Àneu. L'en
titat suma així un patrimoni de 
gran importància als seus fons. 

JoanReñé 
Expresident de la Diputació 

Sostè la Sindica
tura de Comp
tes que la Dipu
tació de Lleida, 
llavors presidida 
per Joan Reñé, 
va fer contrac
tacions directes d'1A3 milions 
sense licitació, el que suposa li
mitar el principi de concurrència. 

el Petardo 
La proximitat del Parc de Bom
bers amb la Presó de Ponent 
provoca situacions curioses, 
com la que va circular ahir per 
les xarxes, on es veia com des 
d'un camió es posava música 
de Hasel i Valtonyc perquè se 
sentís al centre penitenciari on 
hi ha tancat el raper lleidatà 
des del passat'tfimarts. 
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ES FA SABER 
I Maria 
Mesegué 
@mmmesegue I 
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Pels milers 
de millennials 
El 92 va ser l'any de les Olimpía
des de Barcelona, de la Expo de 
Sevilla .. . l'any en què Espanya i 
Catalunya es van obrir al món, i 
també va ser l'any que va néixer 
una de les generacions que més 
malament ho ha passat i ho es
tà passant, sempre salvant les 
distàncies. La generació perdu
da, els millennials ... els que hem 
patit amb les nostres carns la 
crisi del 2010 i ens ha enxampat 
la crisi del Covid quan estem al 
mercat laboral. La generació de 
les retallades a la universitat, la 
que va tenir que compaginar es
tudis i feina, la que va veure com 
les beques desapareixien, i quan 
es podia incorporar al món labo
ral havia de demanar si us plau 
una oportunitat. Ens hem sen
tit menystinguts, quan després 
d'estudiar un grau, tenir nivell alt 
d'idiomes, es tancaven les por
tes del mercat laboral. Actual
ment, dos de cada tres joves de 
menys de 30 anys està a l'atur; el 
60% dels contractes laborals de 
menors de 30 anys, són tempo
ra ls; l'edat d'emancipació a Es
panya és de 29 anys, la més al
ta de la Unió Europea ... i jo em 
pregunto: com ho farem? Com 
construirem el nostre futur? 
Com tindrem canalla? Com ens 
comprarem un pis? Com? Sense 
polítiques públiques que es -pre
ocupin per aquest gruix de joves, 
no ho aconseguirem. Es necessi
ta inversió, i sobretot confiança. 
Si no se'ns dóna l'oportunitat, no 
podrem construir la Catalunya, i 
l'Espanya, del futur. 

Os.tella de productes 
exclusius gentilesa de 

Lal]añana 
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