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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Un brot en una perruqueria 
dispara els casos a la Pobla 
S'han notificat 23 positius i es testejarà els cli.ents 
La Pobla de Segur 
A. SANCHEZ 

Els contagis de Covid-19 a la Po
bla de Segur s'han disparat els úl
tims dies arran d'un brot en una 
perruqueria del municipi, segons 
va informar ahir l'Ajuntament a 
través d'un ban. L'alcalde de la 
Pobla de Segur, Marc Baró, va 
explicar que el primer cas es va 
detectar el passat S d'abril i que 
ràpidament Salut es va posar en 
contacte amb els responsables 
de l'establiment perfer la traçabi
litat. En total, hi ha hagut 23 posi
tius en una setmana. 

estendre el brot de Covid-19, ja 
que "la gent no ha anat al cen
t re d'atenció primària fins que no 
han tingut símptomes". 

El mateix alcalde va indicar, 
però, que els responsables es 
van negar a facilitar el llistat de 
clients que van passar pel local i 
per aquest motiu, des de l'Ajun
tament es va emetre ahir un ban 
demanant a tothom que hagi 
passat per l'establiment entre el 
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l'alcalde també va explicar 
que des del CAP s'està fent molta 
feina per detectar casos i va au
gurar que les pròximes hores es 
detectin molts més casos. En cas 
contrari, l'edil va apuntar que es 
farà un cribratge a tota la pobla
ció. "Abans, però, volem esperar 
a veure quina és la reacció a la 
publicació que hem fet, ja que de 
moment no sabem quin focus té i 
si afecta nens, joves o adults". En 
aquests moments, la Pobla té un 
risc de rebrot de 1.575 punts (el 
dia anterior era de 909,61) men
tre que la velocitat de transmissió 
(Rt) és de 2,24. Des del consistori 
recorden la necessitat de complir 
les mesures de prevenció per evi
tar la propagació del Covid-19. 

S i el 14 d'abril que demani ho
ra al CAP per fer-se un test ràpid 
d'antígens per "veure quina és 
l'afectació i tallar així les cadenes 
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La demarcació de Lleida 
té dues residències taronja 
mentre la resta són verdes 
Totes les residències lleidatanes 
estan lliures de Covid-19, excep
te un centre a la regió sanitària 
de Lleida i un altre a la de l'Alt 
P1rineu i Aran, que són taronja, 
segons les dades facilitades ahir 
per Salut. Per una banda, a la re
sidència assistida Sant Guardià 
de Torres de Segre hi ha un re
sident positiu que es troba aïllat 
al centre. Es tracta d'un ancià no 

vacunat que va ingressar fa poc 
a la residència amb PCR negati
va, però que ara ha donat posi
tiu. D'altra banda, a la residència 
Serafí Casanovas de Sort hi ha 
un resident amb Covid tot i que 
Salut apunta la possibilitat que 
pugui ser un positiu residual, 
ja que la va tenir al gener. Per 
aquest motiu, el centre es man
té taronja de forma preventiva. 

de transmissió". 
Baró va mostrar la seva pre

ocupació i va admetre que "no 
sabem" fins a quin punt es pot 

Torrefarrera tanca els parcs 
infantils durant 1 O dies per 
frenar la propagació del virus 
L'Ajuntament de Torrefarrera va 
comunicar ahir el tancament dels 
parcs infantils durant els pròxims 
10 dies com a mesura per evitar 
l'augment de contagis per Co
vid-19 al municipi. La decisió s'ha 
pres després d'una reunió amb el 
Departament de Salut i d'obser
var que durant "la darrera setma
na la taxa de positius per 100.000 
habitants ha estat de 305" se-

gons va informar el consistori. A 
més, el Covid també s'ha estès 
entre els escolars i els...Joves, amb 
el confinament de dues classes 
d'ESC, una de Bàtxillerat, i dos 
equips de futbol de Mig Segrià. 

Des del consistori han fet una 
crida a totes les veïnes i veïns a 
reduir la interacció social per evi
tar les cadenes de transmissió fa
miliars. 

Salut efectuarà un cribratge 
a Mollerussa amb automostra 
nasal per l'augment de casos 
Salut durà a terme dissabte un 
cribratge poblacional a Mollerus
sa arran de l'alta transmissió del 
Covid-19 al Pla d'Urgell. Les pro
ves s'adrecen a persones de 18 
a 65 anys asimptomàtiques que 
hagin tingut contacte estret amb 
casos positius en l'àmbit laboral, 
amb la finalitat de frenar l'expan
sió del virus i trencar les possibles 

cadenes de transmissió comu
nitària. La tècnica utilitzada serà 
la PCR amb automostra nasal. A 
Mollerussa es faran dissabte al 
pavelló firal de 9.30 a 13.30 ho
res i de 14.30 a 17.30. Cal recor
dar que Salut, també durà a ter
me avui un cribratge a Tàrrega al 
pavelló municipal d'Esports en el 
mateix horari. 

L'Espitau d~ran 
notifica un nou 
ingrés a planta i 
suma cinc ingressos 
El Conselh Generau d'Aran va 
notificar ahir l'ingrés d'un nou 
pacient a I'Espitau d'Aran amb 
Covid-19 i el centre ja suma un 
total de cinc persones ingres
sades. En un comunicat, el go
vern aranès recorda la necessi
tat de seguir totes les mesures 
preventives establertes per les 
autoritats sanitàries i recoma
na reduir al màxim la interacció 
social. Cal recordar que dilluns 
el Conselh va notificar vuit po
sitius més. 

Baixen a 93 els 
grups confinats 
per Covid-19 a les 
escoles lleidatanes 

El nombre de grups confinats 
a les escoles de la demarcació 
de Lleida ha baixat a 93, quatre 
menys que dilluns, segons el 
balanç del Departament d'Edu
cació .. En aquests moments, hi 
ha 2.178 persones en quaran
tena, de les quals 2.032 són 
alumnes i 146 professionals. 

Una de cada tres 
infermeres ha 
tingut símptomes 
de coronavirus 
Un 37% de les infermeres han 
tingut símptomes del Covid-19, 
segons una enquesta rea litzada 
pel Sindicat d'Infermeria SAT
SE a un total d'11.645 profes
sionals de l'estat espanyol. I. 
El sindicat subratlla que, en els 
darrers mesos, les infermeres 
han atès "de la millor manera 
possible els pacients i el con
junt de la ciutadania". 
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Denuncien problemes 
dl insalubritat en un 
edifici de la Mariola 
La brutícia acumulada provoca una 
plaga de rates que afecta a un bar 
L'Associació de Veïns de 
la Mariola va denunciar 
ahir els problemes 
d"'lnsalubritat" que provoca 
l'edifici del número 23 del 
carrer Júpiter I que afecta a 
un bar que hi ha al costat. 

lleida 
XAVIER NADAL 

L'entitat veïnal ha posat en conei
xement de Disciplina Urbanística 
de l'Ajuntament de Lleida l'estat 
deplorable en què es troba l'im
moble, de quatre plantes, que es
tà ple de brutícia i actualment es
tà deshabitat. No obstant això, la 
porta d'accés a l'edifici està ober
ta, encara que ahir no hi consta
va que hi visqués cap persona a 
l'immoble. 

El president de l'Associació de 
Veïns de la Mariola, Víctor Ruiz, 
va comentar que "l'edifici porta 
temps en estat d'abando"nament 
i els problemes d'insalubritat 
provoquen l'aparició de rates, ra
tolins i tot tipus d'insectes". "Això 
ha comportat que al bar que hi 
ha al costat es colin rates i rato-
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lins i també els petits animalons 
es passegen per la via pública", va 
afegir Ruiz. 

Davant d'aquesta situació, 
l'entitat veïnal ha posat en conei
xement aquesta èircumstància 
a la Paeria i ara Disciplina Urba
nística està al corrent de l'estat 
d'insalubritat del bloc de pisos 
d'aquest carrer de la Mariola. 

Víctor Ruiz va comentar que 
no és l'únic cas que es pot tro
bar al barri. Per això, va proposar 
que les administracions posin fil 
a l'agulla i rehabilitin els immo
bles que estan desocupats i que 
els destinin al mercat del lloguer 
social, amb la qual cosa se soluci
onaria el problema d'habitatge a 
la ciutat de Lleida. 

Projecte Home va fer 14 atencions 
telefòniques a Lleida durant el 2020 
L'entitat Projecte Home va dur a 
terme durant l'any 2020 un to
tal de 14 atencions telefòniques 
amb persones amb adiccions a la 
ciutat de Lleida, mentre que en 
tota la demarcació la xifra va ser 
de 84, segons la memòria que va 
presentar ahir. En aquest sentit, a 
la província lleidatana també des
taquen les 12 atencions via tele
fònica que es van fer a la Pobla de 
Segur, 10 a Balaguer i 8 a Tremp. 

A més, durant la roda de prem
sa l'entitat va advertir que les per
sones amb addiccions ateses en 
els darrers mesos arriben en situ
acions "pitjor", amb més proble
mes de salut mental, situacions 
econòmiques més difícils i un en
torn familiar més tensat. Projecte 
Home va atendre 1.279 persones 
amb addiccions el 2020; una da
da inferior a la del 2019 (1.520), 

• 

En tota la 
demarcació 
I entitat va 
realitzar 84 

però que els responsables de 
l'entitat van posar en valor sobre
tot per les grans dificultats durant 
el confinament de la primavera 
passada. En la desescalada, la 
demanda d'ajuda va incrementar 
un 20%. Projecte Home va aler
tar que les dones amb addiccions 
pateixen més problemes de salut 
mental i tenen més dependència 
econòmica. El SS% de les dones 
va demanar ajuda per abús de 

l'alcohol {32% dels homes). "Les 
persones arriben pitjor, sobre
tot a nivell econòmic, i també en 
un entorn familiar o proper més 
tensat i que abans exercia una 
protecció major que ara", va dir 
el director de I'ONG Projecte Ho
me, Oriol Esculies. A més, va afe
gir que les persones també arri
ben amb més problemes de salut 
mental. 

L'activitat de l'entitat va estar 
condicionada el 2020 per la pan
dèmia del coronavirus i les res
triccions derivades de l'emergèn
cia sanitària. En aquest sentit, el 
director de I'ONG va indicar que 
sobretot per a les persones dels 
programes residencials van ser 
uns "mesos difícils", ja que du
rant el confinament més dur, no 
van poder sortir dels centres ni 
tampoc rebre visites. 

Detenen dos homes que 
acabaven de robar en una 
òptica del carrer Bisbe Ruano 
Els Mossos van detenir ahir de 
matinada dos veïns de Lleida, 
un de 32 anys i nacionalitat ve
neçolana i l'altre de 28 i nacio
nalitat marroquina, com a pre
sumptes autors d'un robatori 
amb força en una òptica del car
rer Bisbe Ruano. Un veí va avi
sar la policia a la 1.4S hores en 
sentir forts cops procedents de 

Ferida lleu en 
ser atropellada 
a l'avinguda 
Torre Vicens 
Un noia de 20 anys va resul
tar ahir ferida de caràcter lleu 
en ser atropellada per un tu
risme en un pas de vianants 
de l'avinguda Torre Vicens, al 
Secà de Sant Pere. Els serveis 
d'emergències van ser alertats 
cap a les 1S.OO hores i fins al 
lloc es van desplaçar la Urba
na i el SEM, que la va portar a 
l'Arnau de Vilanova. 

l'establiment . . L'aparador tenia 
diferents impactes, suposada
ment fets amb una llamborda, 
que van provocar la fractura del 
vidre. Els lladres van buidar les 
prestatgeries on tenien exposa
des diversos models d'ulleres de 
diferents marques i van marxar 
del lloc. Cap a les 3.00 hores van 
ser localitzats al carrer Pius Xli. 

Passa davant del jutge 
avui el detingut per 
apunyalar un jove 

El jove de 26 anys i de nacionali
tat algeriana detingut diumenge 
a la nit com a presumpte autor 
de l'apunyalament amb arma 
blanca a un jove de 25 anys a la 
plaça Noguerola passarà avui a 
disposició judicial davant del ju
tjat d'instrucció en funcions de 
guàrdia de Lleida. Així mateix, 
cal indicar que al tancament 
d'aquesta edició la víctima es 
trobava en estat crític a l'Hospi
tal Arnau de Vilanova. 

Sospiten que el lladre d'un super de Jeroni 
Pujades podria ser el de Prat de la Riba 
Els Mossos tenen oberta una nova investigació per localitzar el lladre 
que dilluns a la nit va robar en un supermercat de Jeroni Pujades, a 
Pardinyes. Fonts del cos van indicar que podria ser la mateixa perso
na que la setmana passada va robar en un de Prat de la Riba pel ma
dus operandi. Al tancament d'aquesta edició no havia estat trobat. 

Un incendi crema 1.000 metres quadrats 
de matol~ i canyes a la partida de Rufea 
Un incendi va cremar ahir una superfície total de 1.000 metres qua
drats de matolls i canyes a la partida de Rufea. En aquest sentit, 
emergències van ser informada del foc a les 17.19 hores i fins al lloc 
es va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat i també 
els agents de la Guàrdia Urbana de la capital del Segrià. 

Finanç•: 
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Les escoles de dansa i de 
rítmica de Balaguer s'uneixen 
per impulsar un nou projecte 
Els espais de dansa i de rítmica 
de Balaguer uneixen esforços, 
en un principi, amb la Dansa Ur
bana i el Hip-hop amb l'objec
tiu de ser un centre de dansa i 
arts del moviment de referència 
al territori. Aixf ho va avançar 
aquest dimarts el director de la 
Xemeneia - Espai de Dansa de 
Balaguer, Albert Bonet. L'objec
tiu és "ser el màxim exponent 

d'aquestes disciplines al territo
rials. Per aquest motiu preveuen 
comptar amb l'actual equip do
cent (titulats oficials) de totes 
dues escoles, a més de profes
sionals de prestigi per dur a ter
me diverses activitats. El primer 
projecte conjunt serà la 7a edi
ció Free Style Dance BLG 2021, 
el qual tindrà lloc aquest diu
menge 25 d'abril 

Obres de millora de l'estacionament 
davant del futur tanatori de Solsona 
Aq_uest dimecres començaran els treballs d'adequació i ampliació de 
l'estacionament públic a la façana sud del futur tanatori de Solsona, 
una de les millores en el procés d'adjudicació de l'obra. Aquests tre
balls requereixen tallar l'accés al vial de baixada des de l'avinguda de 
la Mare de Déu del Claustre fins a mitjans de maig. 

Cervera acull 
la setmana 
cultural per 
Sant Jordi 
Cervera organitza una setma
na cultural, del17 al25 d'abril, 
en motiu de la diada de Sant 
Jordi, que inclou presenta
cions de llibres, representa
cions teatrals, iniciatives per 
fomentar la lectura, audicions 
musicals, una visita teatralit
zada, la Revetlla i el tradicio
nal mercat de llibres i flors al 
carrer Guinedilda. 

Nova rotonda en 
una cruïlla de 
la carretera de 
Torà a Solsona 
La brigada municipal de Solsona 
ha començat els treballs previs a 
l'habilitació d'una nova rotonda 
a la carretera de Torà, a la cruïlla 
amb els carrers de Josep M. de 
Sagarra i Pompeu Fabra. L'objec
tiu de la mesura és endreçar el 
trànsit en una cruïlla molt ampla 
i fer minorar la velocitat dels ve
hicles en un dels principals eixos 
viaris de la ciutat. 
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Bossòst estrena una estació 
per 'recarregar' bicicletes 
L'Ajuntament de Bossòst ha ins
tal·lat una estació de manteni
ment, neteja i recàrrega de elèc
trica de bicicletes. L'àrea, situada 
al costat de l'Oficina de Turisme, 

funciona de forma autóma i gra
tuïta, amb un punt amb eines i 
un altre disposat per al servei 
d'aigua i recàrrega elèctrica de 
les bicicletes. 

Els municipis fructícoles 
demanen ajuts per les 
despeses dels albergs 
Durant el mes de maig es realitzaran 
cribratges a les empreses del sector 
Alcarràs i els municipis 
fructicoles demanen ajuts 
per la despesa derivada 
a d'adequar allotjaments 
públics I privats per 
temporers a les normatives 
Covid-19. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Alcarràs i els municipis fructicoles 
del Baix Segrià han traslladat a la 
Generalitat i altres administra
cions de rang superior la neces
sitat de comptar amb d'ajuts per 
sufragar les despeses derivades 
d'adequar els diferents allotja
ments públics i privats per perso
nes treballadores de temporada 
als requeriments de l~s normati
ves Covid-19. Ho han fet, i així ho 
va destacar l'alcalde d'Alcarràs, 
Jordi Janés, a la reunió prepara
tòria de la campanya agrària 2021 
que es va celebrar ahir al matí de 
forma telemàtica i a la qual hi van 
assistir representants dels consis
toris implicats, les organitzacions 
agràries, l'administració catalana i 
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també l'estatal. 
" És una inquietud compartida 

pels municipis i la pagesia. Ade
quar els allotjaments als requeri
ments de seguretat sanitària als 
quals obliga la pandèmia és ne
cessari però també costós. Neces
sitem suport", ha apuntat Jordi Ja
n és després de la reunió. 

Nou protocol contra la 
violència sexual a l'oci 
nocturn de la Pobla 
La Pobla de Segur implementarà 
un protocol d'actuació davant de 
casos de violència sexual en l'àm
bit de l'oci nocturn. El text va ser 
aprovat, per unanimitat, en la 
sessió plenària d'aquest dijous. 
La redacció del protocol ha anat 
a càrrec de l'Observatori Noctam
bul@s i ha estat coordinat i sub
vencionat per l'Agència Catalana 
de Joventut. 

Aquest protocol va néixer a 
partir de les inquietuds que van 
arribar al consistori per part d'un 
grup de noies joves del municipi, 
que havien manifestat que sovint 
sentien por en tornar a casa de 
nit, que s'havien sentit intimida
des per mirades sexualitzades o 
que havien patit tocaments per 

És iniciativa 
d'un grup de 

noies del poble 

S'aplicarà a 
totes les festes 
del consistori 

part de nois durant les festes. 
La regidoria de salut, cohesió 

socia l i igualtat de la Pobla de Se
gur, Gemma Algueró, va remar
car la importància d'un protocol 

A la trobada, també es van in
formar, des dels departaments de 
Salut i Treball, dels protocols que 
permetran activar aquest mes de 
maig a les empreses fructícoles 
del Baix Segrià cribratges preven
tius per detectar possibles brots 
abans que es produeixi transmis
sió comunitària. 

així, que "indica quin camí i amb 
quines guies han de seguir les ac
cions de l'Ajuntament del propers 
dos anys per fer front a la violèn
cia, el masclisme i la transfòbia". 
Per la seva banda, la regidora de 
Joventut, Sílvia Servent, va des
tacar que, gràcies a la diagnosi 
prèvia, "tenim una anàlisi de la 
realitat de la Pobla en l'àmbit del 
gènere i les violències". 

El procés de redacció del pro
tocol, que s'aplicarà tant en les 
festes organitzades per l'Ajun
tament com per les entitats del 
municipi, va començar fa més 
d'un any i ha comptat amb la 
participació del col·lectiu de Do
nes Feministes del Pallars, els 
Escoltes de la Pobla de Segur, el 
col·lectiu Voliaina, així com tam
bé d'altres noies i dones que a tí
tol individual han format part de 
la comissió participativa, així com 
altres institucions com l'Agència 
Catalana de la Joventut, el Conse
ll Comarcal, el CAP de la Pobla i 
dos centres d'ensenyament. 
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