
6 TEMA DEL DIA I MARTES 20 DE ABRIL DE 2021 La 

Es dupliquen 
els contagis 
al Solsonès 
durant els 
últims set dies 
Els contagis de Covid-19 al Sol
sonès s'han duplicat durant 
l'última setmana. Segons va in
formar ahir el consistori, s'han 
notificat 29 positius, la majoria 
dels quals mitjançant 246 pro
ves PCR, mentre que tres s'han 
detectat a través dels tests 
d'antígens ràpids. La comar
ca té en aquests moments un 
risc de rebrot de 655,17 punts, 
mentre que a Solsona s'enfila 
fins als 721,30. L'Rt se situa en 
1'1,22 i des del Centre Sanita
ri del Solsonès fan una crida a 
evitar les aglomeracions i a ex
tremar les precaucions. 

El PSC porta 
al Parlament la 
investigació de 
la residència 
de Tremp 
La diputada del PSC per Lleida, 
Pirineu i Aran al Parlament, Síl
via Ro mero, ha reclamat a Salut 
que "estableixi les mesures ne
cessàries que evitin la repetició 
d'una situació tan tràgica com 
la viscuda a la Residència Fiella 
de Tremp". Per aquest motiu, 
va explicar que han registrat 
un seguit de preguntes per tal 
que el Govern informi sobre les 
investigacions en curs. Romero 
va dir que "després de S me
sos, és de justícia conèixer els 
resultats de les diferents inves
tigacions i prendre les decisions 
corresponents". 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Tests massius a les empreses 
agràries del Baix Segre durant 
la campanya de la fruita 
Es farà un cribratge inicial entre el 3 i el 21 de maig 
per veure la situació epidemiològica del sector 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Departament de Salut con
vidarà el centenar d'empreses 
agràries del Baix Segre i la ciu
tat de Lleida, així com als page
sos de la zona, a participar en el 
programa de cribratge dissenyat 
en el marc de la campanya de la 
recollida de la fruita d'enguany. 
L'adhesió a aquests cribratges per 
part de les empreses i dels treba
lladors és voluntària i ha de servir 
per detectar casos asimptomàtics 
entre les plantilles. Per aquest 
motiu, des de Salut s'apel·la a la 
col-la bo ració del sector a fi de po
der gaudir d'una campanya de la 
fruita segura. 

El programa compta amb un 
cribratge inicial que tindrà lloc 
entre els dies 3 i 21 de maig i que 
permetrà obtenir una fotogra
fia de la situació epidemiològica 
del sector al començament de la 
campanya. Posteriorment, i fins 
que aquesta finalitzi, es duran 
a terme cribratges seriats cada 
quinze dies. En cas de brot, es du
ran a terme cribratges addicionals 
als periòdics fixats pel programa. 
Les empreses s'hauran de com
prometre a organitzar la plantilla 
en grups de treball estables d'en
tre cinc o sis persones que, en cas 
d'un positiu, permetin identificar 
de forma àgil tots els treballadors 
que hagin de fer quarantena. 

FOTO: Salut I Moment de la reunió celebrada ahir a Soses 

Informen els pagesos sobre les 
mesures de prevenció a seguir 
El Departament de Salut, jun
tament amb la Delegació del 
Govern, i els departaments de 
Treball i Agricultura, va infor
mar ahir als pagesos sobre les 
mesures de prevenció que han 
de prendre durant la campanya 
de la fruita. La reunió va cele
brar-se ahir a la tarda a Soses i 
s'emmarca en el Pla de treba
ll de la campanya agrària per 
aquest 2021. Aquest Pla esta-

bleix un seguit de recomana
cions que els actors implicats 
han de tenir en compte per al 
desenv"'upament de tots els 
àmbits de la campanya en un 
context de pandèmia com l'ac
tual. Les accions que s'ht recu
llen s'adrecen a institucions, 
municipis, empreses fruiteres, 
centrals i cooperatives, i estan 
relacionades amb la vigilància i 
seguiment epidemiològic. 

CLAUS DEL CRIBR{li 

DATA D'INICI 
Començaran amb un 
cribratge inicia l del 3 al 
21 de maig per obtenir 
una fotografia de la 
situació epidemiològica 
del sector abans que 
arrenqui la campanya. 

TESTEIG QUINZENAL 
Fins que aquesta acabi, 
es fa ran cribratges 
seriats cada quinze dies i 
en cas de brot se'n faran 
d'addicionals. 
GRUPS ESTABLES 
Les empreses hauran 
d'organltzar la plantilla en 
grups de treball estables, 
de manera que si es 
detecta un positiu sigui 
més fàci l saber qui ha de 
guardar quarantena. 
PROVES VOLUNTÀRIES 
L'adhesió al cribratge és 
voluntari i té l'objectiu 
de detectar casos 
asimptomàtics. 

Tàrrega, primer municipi de 
Catalunya on es farà un 
cribratge amb automostres 

tiques d'entre 18 i 65 anys d'edat. 
Tàrrega serà així el primer municipi 
de Catalunya on es farà un cribrat
ge massiu amb PCR d'automostra, 
tal com ja s'ha fet en escoles i uni
versitats. 

Salut durà a terme demà un cri
bratge massiu a Tàrrega, que es 
durà a terme amb proves PCR 
d'automosta. En concret, es fa 
una crida, sobretot, a les perso
nes que hagin tingut contacte 
estret amb casos positius de co
ronavirus en l'àmbit laboral. Es 
dona la circumstància que Salut 

ha diagnosticat durant els últims 
dies una elevada xifra de nous ca
sos positius a Tàrrega que corres
ponen a treballadors de petites i 
mitjanes empreses. 

Les proves s'efectuaran al pa
velló municipal d'Esports, de les 
10.30 hores a les 18.30 hores, i 
s'adrecen a persones asimptomà-
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L'Ajuntament de Tàrrega ha 
habilitat un formulari d' inscripció 
en línia mitjançant el portal web 
www.tarrega.cat/cribratge però 
també es pot fer el tràmit a tra
vés del telèfon de l'Oficina d'Aten
ció Ciutadana, el 973 311 608. 
D'aquesta manera es vol esglaonar 
l'accés al pavelló municipal d'Es
ports. 
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Els. accidents de treball 
mortals creixen un 42/86% 
a Lleida durant el 2020 tot 
i la baixada de r activitat 
Cap persona va perdre la vida mentre 
anava a la feina o es dirigia cap a casa 
Lleida 
Ó. B./ ACN 

Els accidents de treball mortals 
durant l'horari laboral van créixer 
a Lleida un 42,86% l'any 2020, tot 
i el descens de l'activat per la Co
vid-19, segons l'informe de sinis
tralitat laboral que CCOO elabo
ra anualment i que va presentar 
ahir. En aquest sentit, es van pro
duir 10 accidents mortals durant 
la jornada, davant dels 7 que van 
tenir lloc l'any 2019. Les morts in 
itinere sí que es van reduir, ja que 
es va passar de S el 2019 a cap 

Calcinada la 
palla en un 
cobert d'una 
granja d' Alguarie 
Un incendi va calcinar la palla que 
hi havia aculumada en un cobert 
obert pels laterals situat en una 
granja d'Alguaire, a l'altura del 
quilòmetre 15 de I'N-230. Emer
gències van ser alertada del foc a 
les 6.20 hores i van treballar un 
total d'onze dotacions dels Bom
bers així com maquinària agrícola 
fins a les 16.00 hores. 

l'any passat. En les xifres generals 
de Catalunya s'observa la mateix 
dinàmica, perquè l'increment de 
les persones que van perdre la 
vida durant la jornada laboral va 
ser del 21,54% (de 65 el 2019 a 
79 el 2020), mentre que la reduc
ció in itinere va ser del19,23% (de 
26 el 2019 a 21 el 2020). Segons 
CCOO, aquestes dades demos
tren que el sistema de prevenció 
està "esgotat" i no protegeix els 
treballadors. L'informe també as
senyala que el 99,8% de les em
preses catalanes no tenen una 

avaluació específica per tots els 
riscos que implica la feina. 

"Com pot ser que en aquesta 
pandèmia, quan s'ha aturat pràc
ticament tota l'activitat, quan 
molts sectors continuen sense 
treballar, quan moltíssima gent 
ha estat teletreballant, tinguem 
aquests índexs d'accidents mor
tals al país?", es va preguntar ahir 
Cristina Torre, secretària d'Acció 
Sindical de CCOO de Catalunya, 
durant la roda de premsa que es 
va dur a terme per presentar l'in
forme elaborat pel sindicat. 

FOTO: L. M. I Moment en què els Bombers treballaven en l'extinció 

Focs de canyes 
i matolls a 
Alcoletge 
i Tàrrega 
Un incendi va cremar diumen
ge a la nit una superfície total 
de 500 metres quadrats de ca
nyes i un pal de la llum al ter
me municipal d'Alcoletge, con
cretament al costat de la via 
del tren. A les 21.06 hores els 
serveis d'emergències van ser 
alertats del foc a les 21.06 ho
res i fins al lloc on s'havien vist 
les flames es van desplaçar un 
total de dues dotacions dels 
Bombers de la Genera litat, que 
en 45 minuts ja el donaven per 
extingit. D'altra banda, ahir un 
altre foc va afectar 50 metres 
quadrats de matolls als afores 
de Tàrrega. En aquesta ocasió, 
l'avís va ser a les 11.50 hores. 

Xoc d'un cotxe 
amb un animal 
a la C-1412b, 
a Tremp 
Un turisme va impactar diu
menge a la nit amb un animal 
quan circulava pel quilòme
tre 55 de la C-1412b, al terme 
municipal de Tremp. En aquest 
sentit, cal destacar que només 
es van haver de lamentar danys 
materials i la mort de l'animal 
amb el qual va impactar, ja que 
el conductor va resultar il-lès. 
Pel que fa al sinistre, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
del xoc a les 23.10 hores i ràpi
dament fins al lloc dels fets es 
van desplaçar els Bombers de 
la Generalitat, els Mossos d'Es
quadra i el SEM, que va atendre 
el conductor per un petit ta ll 
que es va fer a la mà. 

FOTO: Mossos I Imatge capturada pel radar que es va instal·lar 

Enxampen un xofer a 181 
km/h per I'N-240, a les Borges 

• 
Els Mossos van denunciar penal
ment diumenge un home de 43 
anys, de nacionalitat espanyola 
i veí de Constantí (Tarragonès), 
com a presumpte autor d'un 

delicte contra la seguretat vià
ria, per conduir a una velocitat 
penalment punible. Circulava a 
181 km/h en un tram de I'N-240, 
dins el terme de les Borges. 
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