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CORONAVIRUS ~ SANITAT 

La transmissió del virus baixa d'1 al 
pla, però hi ha 43 ingressats a I'UCI 
Dos més que el dia anterior, encara que el total d'hospitalitzats descendeix a 183 li La 
provincia ja supera els 42.000 infectats acumulats i Salut notifica una altra defunció 

S.E. 
I LLEIDA I La velocitat de trans
missió del virus o Rt del pla de 
Lleida consolida la tendència 
descendent i ahir va baixar 
d'1 per primera vegada des de 
principis de mes i es va situar en 
0,99. Es l'única regió sanitària al 
costat de la metropolitana sud 
que no supera 1'1 i la mitjana 
catalana és d'1,07. En canvi, la 
de l'Alt Pirineu i Aran és la més 
alta de Catalunya, encara que 
ha disminuït a 1,29. El risc de 
rebrot cau també a les dos regi-

ans, però alhora és el més elevat 
de totes, amb 528 i 734 punts, 
respectivament. A Catalunya 
va baixar de 300 i es va situar 
en297. 

La millora d'aquests indica
dors a Lleida contrasta amb 
l'elevada pressió a les UCI hos
pitalàries, que no dona treya. 
Al pla ja són 43 els pacients amb 
Covid que estan crítics, dos més 
que a l'últim balanç, tot i que 
encara no s'ha assolit el rècord 
de 54 al qual es va arribar a fi
nals de març del 2020 (a la pri-

mera onada el màxim van ser 
52). Tanmateix, la xifra global 
d'ingressats a la regió sanitària 
de Lleida continua a la baixa 
i ara són 183, vuit menys. A 
l'Arnau de Vilanova hi ha 117 
ingressats, 33 crítics; 23 a l'hos
pital Santa Maria, sis a l'UCI; 
i 43 en centres privats, quatre 
de crítics. 

A l'Hotel Nastasi no hi ha 
hospitalitzats de moment. A tot 
Catalunya són 1.670 les perso
nes ingressades per Covid, 47 
menys que en l'últim recomp-

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 
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DATA RISC DE REBROT RTt'i IINCIDlNCIA ACUMULADA I VACUNATS PRIMERA 
EN 14 DIES DOSI % PCR/TA POSITIVES I 

•· . . • . . •· . . • . . .. . . 
10/04-16/04 528 734 0,99 1,29 523,36 561,12 13.161 2.482 9,73 7,81 

03/04-09/04 595 650 1,17 1,40 501,02 459,63 15.334 2.585 11,80 10,49 

27/03.02/04 504 397 1,11 0,99 447,08 397,28 11.964 2.178 9,22 8,75 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus Font: Departament de Salut 

te, i descendeixen també en set 
els pacients que hi ha a les UCI 
(499). 

Així mateix, Salut va noti
ficar ahir una nova defunció 
al pla de Lleida i la província 
n'acumula 776 des de l'inici de la 
pandèmia. També va comunicar 
128 positius: 108 al pla i 20 al 
Pirineu. El total de contagiats 
des del març de l'any passat a la 
província ja supera els 42.000. 
En el conjunt de Catalunya es 
van comptabilitzar 1.319 nous 
positius. 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA 

CASOS 42.069 
MORTS (2) 

IMMUNITZATS 7,8% 
CATALUNYA 

CASOS 631,149 
MORTS 21.699 
IMMUNITZATS 6,7% 

ESPANYA 

CASOS ).435.840 
MORTS 77.216 
IMMUNITZATS 7,2% 

MÓN 

CASOS 142.114.445 
MORTS 3.030.322 
IMMUNITZATS 2,67% 

(2) 787 segons l'estadística d'AQuAS 
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Menys classes 
confinades i 
cap centre 
tancat 
I LLEIDA I Educació xifra en 
94 les classes confinades en 
centres educatius de Lleida, 
4 menys que al balanç de 
dilluns, i 2.226 estudiants i 
docents estan en quarante
na, 137 menys. Ja no hi ha 
centres tancats després d'ha
ver reobert l'escola de Tor
re-serona i la llar d'infants 
de Puigverd, però l'institut 
Ciutat de Balaguer té el nom
bre més alt de grups aïllats 
de Catalunya, amb 10, i 214 
alumnes confinats. Al llistat 
apareixen també els instituts 
Caparrella i Mollerussa, amb 
sis classes afectades. 

Sense contagis 
en 85 de les 87 
residències 
de Lleida 
1 LLEIDA 1 Vuitanta-cinc de les 
87 residències Lleida no te
nen casos de Covid i estan 
classificades com a verdes. 
Les altres dos són taronges i 
tenen positius, però estan so
ta control. Salut va informar 
d'un cas a la Sant Guardià de 
Torres de Segre i va apuntar 
que és un nou ingressat que 
no estava vacunat i està aï
llat. També hi ha un cas a la 
residència de Sort i Salut va 
assenyalar que "és possible 
que sigui un positiu residual, 
perquè va tenir la Covid al 
gener" i el centre és taronja 
"de forma preventiva". 

Cribratge a Mollerussa 
dissabte i 165 inscrits 
per al d'avui a Tàrrega 

Brot en una perr.uqueria de la 
Pobla amb 23 positius en set dies 

REDACCIÓ 
I MOLLERUSSA I Salut farà dissa b
te un cribratge poblacional a 
Mollerussa amb PCR d'auto
mostres, dirigit a persones de 
la capital i de la resta de la co
marca del Pla d'Urgell, entre els 
divuit i els seixanta-cinc anys, 
asimptomàtiques que han tingut 
contacte estret amb casos posi
tius. Serà el segon municipi de 
Catalunya després de Tàrrega 
en què es faran aquestes proves, 
fins ara limitades a instituts i 
universitats. 

A Tàrrega, 165 person es 
s'han inscrit per participar en 
el cribratge que es durà a ter
me avui al pavelló municipal 
d'esports. L'ajuntament de la ca
pital de l'Urgell va tancar ahir 
a les 18.00 hores el formulari 
d 'inscripcions. Al principi hi 

h avia 280 places, encara que 
finalment les sol-licituds han 
arribat a 165. A Mollerussa, el 
cribratge massiu tindrà lloc al 
pavelló de la Fira de les 9.30 a 
les 13.30 hores i de les 14.30 
a les 17.30 hores. L'objectiu 
és frenar l'expansió del virus 
i trencar les possibles cadenes 
de transmissió comunitària. La 
crida per fer-se aquestes proves 
s'ha fet extensiva a tots els po
bles d'aquestes dos comarques 
atesa la taxa de transmissió del 
virus, que a l'Urgell era ahir di
marts d'1,03 i d'1,2 al Pla. D'al
tra banda, el risc de rebrot al Pla 
d'Urgell era de 846,15 punts i 
de 572,29 a l'Urgell. 

Avui a Lleida, Salut farà pro
ves amb automostres a l'edifici 
del Rectorat de la Universitat 
de Lleida (UdL). 

Tests ràpids per detectar els contagis i frenar la propagació 
E. F. 
I LA POBLA DE SEGUR I Salut ha de
tectat un brot de Covid en una 
perruqueria de la Pobla de Se
gur, amb vint-i-tres positius en 
els últims set dies. El consistori 
va publicar ahir un ban en el 
qual sol-licitava a totes les per
sones que han tingut contacte 
amb aquest establiment entre 
el 5 i el 14 d'abril i als seus 

· contactes estrets que anessin 
al CAP per sotmetre's a un test 
ràpid, amb l'objectiu d'evitar 
la propagació del virus entre 
la població. 

La perruqueria està tancada 
i els seus titulars estan confi
n at s. L'alcalde de la Pobla, 
Marc Baró, va explicar que en 
els últims set dies els positius 
ja s'havien elevat a vint-i-tres 
i això "ens preocupa perquè 

no sabem fins on pot arribar 
aquest brot". Va afegir que des 
del CAP els van informar que 
els nous positius arribaven a 
l'ambulatori ja amb símptomes 
i sense saber on s'havien pogut 
contagiar. "Finalment, es va 

LES CLAUS 

Contagis 
I Fins a 23 positius en els úl
tims set dies, i el consistori 
demana el compliment dels 
confinaments. 

Risc de rebrot 
I La Pobla de Segur registrava 
ahir un risc de rebrot de 1.828 
puAts i una velo-citat de conta
gi de 2,66. 

poder esbrinar que tots havien 
passat per aquesta perruqueria 
o havien tingut contacte estret 
amb algú que hi havia estat." 
Així mateix, el consistori va 
d emanar a les persones que 
donin positiu que compleixin 
el confinament obligatori per 
poder frenar el brot. 

Els Omellons de na Gaia 
D'altra banda, als Omellons 

de na Gaia es desconeixia ahir 
si el positiu d'una de les per
sones que regenta l'únic bar 
del poble, ara tancat, pot haver 
suposat altres contagis. ,f:l con
sistori també va fer una crida 
als clients que hagin est at al 
bar durant l 'última setmana 
perquè es facin proves PCR, 
amb l'objectiu d'evitar nous 
contagis. 

cfarre
Resaltado
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TRIBUNA 

Què ens passa a la Universitat de Lleida? 
"' r "1 E 

PROFESSOR PRECARITZAT DE LA UDL 

QUAN EL passat 16 d~ febrer em va arribar la 
fotografia dels Mossos amb cascs, armilles antibales 
i pistoles al tercer pis de la Facultat de Lletres de la 
Universitat de Lleida alguns de nosaltres vam sentir 
com es trencava una cosa dins nostre. Era la gota 
que feia vessar un got ple de fa temps. A l'arrest 
vergonyós calia sumar-hi tot allò que ens passa a la 
UdL. Un servidor no pot deixar de sospitar que 
l'extrema precarització a la qualla universitat ens 
ha sotmès a alguns al llarg de la nostra vida 
acadèmica té molt a veure amb la vulneració de 
drets laborals però també del dret a la llibertat 
d'expressió. Cau un dret i a poc a poc van caient 
tots. Ens passen per sobre i ni ens n'adonem. Hasél 
estava més sol del que sembla i molts de nosaltres 
no vam estar a l'altura. 

En realitat, la Universitat de 
Lleida va ser en el focus me
diàtic durant uns dies per un 
assumpte que ens venia perse
guint des de feia temps. Mentre 
alguns posen l'atenció en tau
les, cadires, contenidors, lle
tres provocadores i condemnes 
pretèrites, d'altres ens sentíem 
interpellats vers una crida a la 
mobilització social, al desper
tar del col·lectiu universitari, 
des de massa temps adormit 
entre l'autocm;nplaença i la pre
carietat. Quan la teva nòmina 
és un abús i un insult a la teva 
tasca docent i investigadora, 
sovint només tens pressa per 
arribar a final de mes. No hi ha 
temps per a la lluita sindical. 
No hi ha temps per a la reflexió 
del model de governança de 
la universitat. No hi ha temps 
per a l'organització. No hi ha 
temps per a l'autocrítica. I, tan-

. mateix, darrerament detecto 
com alguns/es hem decidit 
posar fre a l'autoprecarització 

COL· LABORACIÓ 

intellectual i procurem repen
sar el nostre paper dins d'una 
institució que alguns voldrien 
com a empresa privada i d'al
tres la somniem com una ins
titució pública que estimuli la 
cooperació entre professorat, 
personal d'administració i ser
veis i alumnat, en què el lucre 
no sigui l'objectiu i el benefici 
pugui ser immaterial. 

La visió economicista, gai
rebé numerològica, que s'es
tà emprant actualment com a 
model de gestió universitària 
només ens portarà a nous fan
gars de precarietat i conflicti
vitat interna. Aquesta forma 
de gestió és totalment oposa
da als orígens contemporanis 
de la universitat, no té res a 
veure amb els valors de Víc
tor Siurana ni amb l'esperit de 
l'Estudi General. Cal, per tant, 
repensar allò viscut, tornar a 
una visió comunitària, tornar 
a preocupar-se per la situació 
laboral dels nostres companys 

i companyes. No serveixen de 
res les proclames benintencio
nades sobre l'infrafinançament 
universitari -que, d'altra ban
da, és ben cert- quan, davant 
de la dificultat, el primer que 
es retalla és el capítol de perso
nal del pressupost. Les accions 
expressen prioritats. Les insti
tucions públiques que subven
cionen i sostenen la U dL farien 
bé d'exigir que els diners inver
tits reverteixin en els seus tre
balladors i treballadores. Cal 
una fiscalització que obligui al 
benestar de qui treballa i es
tudia a la U dL. Per acabar-ho 
d'adobar, els darrers anys la 
deriva ha estat semblant a la 
mercantilització de les ciutats, 
on la universitat és una simple 
marca -com la marca Barce
lona- en competició constant 
amb altres universitats/mar
ques, privades i públiques, sen
se que això repercuteixi en res 
en les nòmines de qui susten
ta, majoritàriament, l'esforç 
en docència i recerca: els més 
de 800 professors/es associats/ 
des de la U dL d'una plantilla 
que, entre funcionaris i labo
rals, en realitat no arriba als 
1.500. Som més de la meitat 
del professorat, segons el dar
rer cens publicat el desembre 
del2020, però se'ns menysté 
i se'ns considera un problema 
quan som part de la solució. 

Davant d'un panorama en 
què no s'escolta la majoria, què 
cal fer? Penso que ens hem de 
conjurar per oferir una alter
nativa a la universitat actual. 
Un dels punts clau del nou mo
del de governança de la uni
versitat ha de ser la seva de
mocratització. Actualment el 
vot ponderat suposa un greu 
dèficit democràtic intern, que 
condemna la majoria del PAS, 
PDl-Laboral i estudiantat a la 
irrellevància i els aparta frau
dulentament de la presa de 
decisions interna. Cal anar a 
una ponderació equitativa o 

''Lo rural està de moda'' 
ALCALDE DE SANT ESTEVE DE LA SARGA I SECRETAR I 
COMARCAL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA DE 
L'EXECUTIVA COMARCAL D'ERC PALLARS JUSSA. 

DES DE fa massa temps s'uti
litzen els mots pastor, pagès o 

. ser de poble en to despectiu, 
fent que, fins i tot, hi hagués 
gent que s'avergonyia d~ls seus 
orígens. No fa pas gaire alguns 
van voler idealitzar "Tabàr
nia" i ridiculitzar "Tractoria", 
i volien enfrontar el món rural 
i l'urbà per treure'n un benefici 
partidista i buscar un trenca
ment social. Afortunadament, 
no ho van aconseguir. 

Ara, tot això està canviant, 

en part gràcies a les xarxes so
cials i a les circumstàncies en 
les quals ens trobem a escala 
mundial. Sembla, doncs, que 
"lo rural està de moda". I és 
aquí, on hem de treballar, ens 
ho hem de fer encara més nos
tre, no és una moda, és una 
realitat, una realitat que cal 
donar a conèixer i ha de ser 
respectada. És el moment de 
tornar a posar el consum de 
proximitat al centre, amb tot 
el que això implica i comporta. 

És possible fer-ho. Necessi
tem un canvi de model per fer 
front a la crisi clïmàtica en la 
qual estem immersos i de la 
qual no en podem ser simples 
espectadors. El món rural ha 
estat i és un model de vida on 
la vida està al centre, on tota 
conducta humana està condi
cionada al benestar. Perquè 
no podem entendre, i menys 
compartir, un model de vida 
en el qual es prioritza un be
nefici personal per damunt de 
l'interès col-lectiu. 

Així i tot, ens calen canvis; 
el món rural ha de tornar a ser 
un lloc d'oportunitats, on es 
trobin bé els que ara hi ha i 
els que puguin venir, on hi es-

La universitat del futur ha de ser descentralitzada, 
amb una presència equilibrada a la demarcació 
i no ha de tenir objectius mercantilistes 

a un model de radicalitat de
mocràtica: una persona, un 
vot. També cal un compromís 
descentralitzador. Que la U dL 
hagi obert abans un campus a 
Igualada, Tremp, la Seu d'Ur
gell, Tàrrega, Mollerussa o les 
Borges ja és prou indicatiu del 
model que estem seguint. Pot
ser era una oportunitat única 
però hom convindrà que és ben 
estrany. Que s'hagin retallat 
contractes enmig de la pandè
mia de la Covid-19 en lloc de 
lluitar per salvaguardar llocs 
de feina és terrible, impropi 
d'una universitat pública amb 
responsabilitat social. No ha 
de tornar a passar mai niés. 
La universita(del futur ha 
de ser descentralitzada, amb 

tiguin garantits tots els serveis 
bàsics (carreteres, connectivi
tat, sanitat, educació ... ), perquè 
tothom, visqui on visqui, té els 
mateixos drets i ha de poder 
desenvolupar el seu projecte de 
vida en igualtat de condicions. 
En el món rural el jovent ha 
de poder estar orgullós de ser 
d'allà on és, perquè no hi ha 
millor ambaixador d'un terri
tori que la seva pròpia pobla
ció, aquella que el coneix i se 
l'estima. 

Hem de tornar a posar la vi
da al centre de l'acció social, 
econòmica i política. Perquè 
només amb aquesta acció és 
possible un canvi de model i 
una entesa, necessària i im-

una presència equilibrada a 
la demarcació (i a Igualada), 
no ha de tenir objectius mer
cantilistes i ha de transmetre 
coneixements i fer recerca amb 
la voluntat de garantir millors 
condicions de vida-a les per
sones de la societat en la qual 
està immersa. Una universitat 
més horitzontal que jeràrquica, 
més transparent i oberta, amb 
un paper protagonista per a 
sindicats en matèria laboral, en 
què el benestar de les persones 
estigui al centre de la presa de 
decisions, i on la responsabi
litat individual vagi acompa
nyada del compromís col·lectiu 
amb la democràcia i els drets 
humans. Una altra Universitat 
de Lleida és possible. 

prescindible, entre món rural 
i urbà. 

Sense sector primari, sense 
cuidar el medi ambient, sen
se la preservació del territori, 
sense cuidar la diversitat del 
patrimoni cultural i sense estar 
al costat de la gent no és pos
sible aquest canvi de model. 
Les nostres comarques, depen
dents únicament del turisme i 
on el sector primari cada cop 
és més minoritari i està faltat 
de relleu generacional, ho ne
cessiten, no hi ha alternativa 
si els volem futur. 

Tot això només ho farem 
possible si hi som totes i tots, 
si som insistents, si hi t reba
llem i si no ens rendim. 

El futur també és nostre! 
Visca el món rural! Sentim-nos 
orgu llosos de ser d 'allà on 
som! 

cfarre
Resaltado
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La crisi duplica les autolesions 
i trastorns greus de menors 
Sant Joan de Déu: "Un nen de 9 anys va arribar amb pensaments de mort" 

M.CABELLO 
I LLEIDA I La pandèmia de la 
Covid-19 i l'estricte confina
ment domiciliari de principis 
de l'any passat han doblat el 
nombre de nens i adolescents 
de les comarques lleidatanes 
que intenten autolesionar-se o 
presenten trastorns alimenta
ris greus. Així ho va afirmar 
ahir la cap de l'àrea infantil i 
juvenil del Hospital Sant Joan 
de Déu de Lleida, Vannessa Pe
ra, que va constatar que aquest 
tipus de conductes es detecten 
en edats cada vegada més pri
merenques. "És un problema 
que afecta sobretot adolescents 
d'entre dotze i divuit anys, en
cara que fa poc vam rebre al 
nostre hospital de dia un nen 
de nou anys que manifestava 
pensaments relacionats amb 
la mort", va dir Pera, que va 
destacar que la majoria són 
pacients nous que presenten 
trastorns depressius greus. 

Quatre empleats d'Accés Vertical, disfressats de superherois, ahir al Sant Joan de Déu. 

Pel que fa als problemes 
alimentaris, han detectat un 
increment d'adolescents que 
va començar a tenir impor
tants pèrdues de pes (12-15 
qmlograms) després de l'estat 
d'alarma i que arriba al centre 
hospitalari quan el procés està 
avançat, amb problemes cardí
acs i hipertensió. 

Davant d'aquesta situació, 
estan creant protocols d'actua
CIÓ en coordinació amb els CAP 

PREVENCIÓ INICIATIVES 

per detectar de forma més rà
pida aquests casos. 

Superherois 
Per distreure els petits in

gressats a.l centre de dia del 
Sant Joan de Déu de Lleida 
í compartir-hi uns minuts de 
diversió, quatre treballadors 
de l'empresa Accés Vertical, 
especialitat en treballs en al
tura, es van disfressar ahir de 
superherois per descendir en 

LUrgell consciencia els 
joves sobre l'addicció a 
les noves tecnologies 
Amb la campanya de sensibilització 'Depèn de tu' 

REDACCIÓ abusen del mòbil, i Pau Prats, 
de Tàrrega i de 13 anys, que va 
revelar que "ara utilitzo menys 
el mòbil". 

ràpel des de dalt de tot de la 
façana de l'edifici . Amb una 
banda sonora de peHícula de 
fons, Batman, Capità Amèri
ca, Spiderman i Iron Man van 
sorprendre els nens i adoles
cents que van acudir a les por
tes de l'hospital per veure els 
seus personatges de ficció pre
ferits. En aquest sentit, Pera va 
explicar que "iniciatives com 
aquesta, de la qual s'han bene
ficiat tant els nens com els ado-

lescents atesos al nostre servei, 
són una oportunitat per lluitar 
contra l'estigma d'aquests pa
cients". Per la seua banda, el 
gerent de l'empresa barceloni
na, Ferran Parra, va destacar 
que "és una acció que portem 
a terme des de fa anys en altres 
hospitals i ara per primera ve
gada arribem a Lleida. Veure la 
cara dels nens quan veuen els 
superherois és el millor resultat 
que podem esperar". 
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Protocol contra 
violència sexual 
a la Pobla 
I LA POBLA DE SEGUR I La Pobla 
de Segur implementarà un 
nou protocol d'actuació da
vant de casos de violència 
sexual en l'oci nocturn . El 
text es va aprovar per una
nimitat a la sessió plenària 
de l'ajuntament delS d'abril. 
La redacció del protocol, que 
s'aplicarà a les festes majors 
del municipi organitzades 
pel consistori així com la 
resta de festes impulsades 
per entitats locals, ha anat a 
càrrec de l'Observatori Noc
tambul@s i està coordinat 
per l'Agència Catalana de 
Joventut. 

ESTIU 

Preinscripció 
per a setze 
camps de treball 
I LLEIDA I La direcció general 
de Joventut de la Generali
tat va obrir ahir les preins
cripcions en setze camps de 
treball a les comarques llei
datanes per aquest estiu. Els 
joves d'entre catorze i vint
i-nou anys interessats a par
ticipar en aquests projectes 
poden fer la preinscripció a 
través del portal web de la 
Generalitat fins al pròxim 28 
d'abril. L'adjudicació de les 
places es farà mitjançant un 
sorteig públic davant de no
tari, que tindrà lloc el proper 
4 de maig. 

I TÀRREGA I El consell de l'Urgell ha 
iniciat una acció protagonitza
da per joves de la comarca per 
conscienciar sobre les addicci
ons i el mal ús de les noves tec
nologies. La iniciativa, centrada 
en uns vídeos que es difondran 
a les xarxes socials a partir de 
dissabte, forma part d'una cam
panya informativa que, sota el 
lema Depèn de tu, tracta les 
drogodependències des de di
ferents àmbits: les drogues, les 
relacions sentimentals tòxiques 
i les noves tecnologies. Alguns 
protagonistes de l'acció són Al
ba Gabernet, veïna de Tàrrega 
de 14 anys, que va destacar que 
li ba servit per prendre consci
ència que de vegades els joves 

Segons l'ens comarcal, un 
11,3 per cent dels adolescents 
d'entre 15 i 24 anys tenen un 
risc elevat de fer un ús compul
siu d'internet i un 13% de les 
addiccions registrades el 2019 
a Catalunya van ser degudes a 
la tecnologia. En un altre ordre Impulsors i joves participants en l'acció del consell comarcal sobre l'addicció a les tecnologies. 

BALANÇ 
El Projecte Home atén 
45 persones amb 
problemes de drogues als 
centres de Balaguer i Tremp 

de coses, l'ONG Projecte Home 
va atendre l'any passat als cen
tres de Balaguer i Tremp qua
ranta-cinc persones amb pro
blemes d'addicció a la cocaïna 
i l'alcohol, entre altres drogues. 
A aquesta xifra s'hi ha de su
mar vuitanta-quatre atencions 

telefòniques provinents de les 
comarques lleidatanes. Segons 
la memòria de l'entitat, la co
caïna continua sent Ja que més 
peticions de tractament genera, 
amb un 51% dels casos. El 35 
per cent dels tractaments van 
ser per addicció a l'alcohol, se-

guits de l'heroïna, el cànnabis i 
les ludopaties. Quant als efectes 
de la pandèmia, des de l'entitat 
van advertir que els pacients 
arriben amb més problemes de 
salut mental, situacions econò
miques més difícils i un entorn 
familiar més tensat. 
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