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Les residències de Ponent,
sense cap positiu per primer
cop en tota la pandèmia
Lleida
REDACCIÓ/ACN
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Reparteixen 400 cartells i
10.000 adhesius a Lleida
per recordar a la població
les mesures anti-Covid
La Paeria repartirà uns 400 cartells, principalment a l'Eix Comercial i també a la Zona Alta,
on es recorden les mesures per
prevenir contagis de Covid-19
com són el manteniment de distància de seguretat, la neteja de
mans i l'ús de mascareta.
També una quinzena de plaques llampants que es situaran
aprofitant senyalització horitzontal als accessos d'aquestes
àrees. Així mateix, també es repartiran uns 10.000 adhesius
amb les mateixes recomanacions per posar a les taules de
les terrasses de restauració de
la ciutat.
El regidor de Mobilitat, Joan
Ramon Castro, va dir que els
consta que la ciutadania fa "bondat" i per això la situació epidemiològica ha millorat però ha
apuntat que amb la retirada de
restriccions hi podria haver un
relaxament. Castro va afegir que
amb l'obertura comarcal han
detectat moments d'aglomera-

Bàsicament
a l'Eix
Comercial i a
la Zona Alta
LA.juntament
vol evitar que
hi hagi un
relaxament
cions de gent a l'Eix Comercial.
La regidora de Consum, Marta Gispert, va explicar que malgrat la relaxació i la milloria de
la situació epidemiològica, volen continuar fent incidència en
mantenir l'alerta.

Les residències assistides i de la
tercera edat de les regions sanitàries de Ponent i l'Alt Pirineu i
Aran no tenen cap cas positiu de
Covid-19 per primera vegada des
de l'inici de la pandèmia, fa més
d'un any.
Segons dades del Departament de Salut, l'actualització setmanal dels centres és verda en
ambdues regions. La tendència
a la baixa en el nombre de casos
ja es ve donant des de l'inici de
la vacunació a finals de l'any passat i, de fet, la setmana passada
només hi havia un cas aïllat amb
coronavirus a la residència assistida de Torres de Segre, al Segrià.
El primer cas positiu per coronavirus en una residència de gent
gran a la demarcació de Lleida
es va registrar el dia 11 de març
de 2020. Des d'aquella data, els
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geriàtrics de la demarcació han
tingut sempre algun cas de Covid
actiu fins al dia 30 d'abril de 2021,
quan se'n va registrar l'últim. En
aquests gairebé catorze mesos de
pandèmia s'han comptabilitatzat

Salut detecta dos casos de la variant
índia del coronavirus a Catalunya
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va informar
ahir que s'han detectat dos casos
de la variant índia del coronavirus
a Catalunya.
Un dels afectats va viatjar a
l'Índia mentre que l'altre no té
cap antecedent epidemiològic.
Durant la roda de premsa de seguiment del procés de vacunació,
va dir que són "pocs casos" i que
"és normal" que n'hi hagi perquè
"està a tots els països de l'entorn

i també hi ha hagut casos en altres territoris espanyols". De fet,
Extremadura va comunicar un cas
dilluns d'una persona que estava
estudiant un màster fora d'aquella comunitat.
En aquest sentit, el Consell de
Ministres va aprolfc!r ahir per setena vegada la restricció de vols
a l'Estat procedents del Brasil i
Sud-Àfrica per prevenir l'entrada
de les variants del covid d'aquests
dos països.

Ponent té 70 grups escolars
confinats, nou menys que
dilluns, i dos centres tancats

Salut Pública estudia si Messi
va incomplir les restriccions
en convidar l'equip a dinar

La demarcació de Lleida tenia
ahir un total de 70 grups escolars confinats, nou menys que
el dia anterior; segons les dades
diàries que proporciona el Departament d'Educació.
Amb aquesta setantena de
grups sense escola, ara mateix
hi ha 1.524 alumnes i 113 professionals en quarantena a casa seva. A més a més, hi ha dos
centres tancats a causa dels ca-

Polèmica pel dinar de Leo Messi. El futbolista de l'equip masculí
del Barça va convidar dilluns els
membres de la plantilla i les seves
parelles a dinar a casa seva, quan
la restricció de trobades és encara de sis persones -una mesura
que el Govern mantindrà després
que decaigui l'estat d'alarma. És
per això que el vicepresident Pere Aragonès, va demanar ahir que
els personatges públics "donin

sos de coronavirus registrats. Es
tracta de l'Escola Miret i Sans ZER Narieda d'Organyà i la Llar
d'infants Els Tabolets d'Aitona,
municipi que va decidir el cap de
setmana tancar també els parcs
infantils.
A banda d'aquests dos casos, hi ha dos centres escolars
(el Col ·legi Claver i la Mitjana de
Lleida) amb cinc grups en quarantena cadascú.

un total de 2.407 positius i 322
defuncions en residències de la
plana de Lleida i del Pirineu. Per
contra, ara mateix hi ha 5.546 residents amb la primera dosi de la
vacuna i 5.388 amb les dues.

exemple". En aquesta línia, Meritxell Budó va explicar que l'Agència de Salut Púbica n'està al cas i
que en farà una valoració tècnica
per informar sobre "com procedir". També la Lliga de futbol estudia el dinar a casa de Messi per
si es va infringir la llei, i per si els
jugadors es van saltar el protocol
de mesures anti-covid. De fet, la
Lliga ja ha obert un procediment
d'informació reservada.

La nova pròrroga té vigència
fins el 25 de maig del 2021, tot
i que l'executiu es reserva la potestat d'aixecar la restricció si ho
considera oportú. El govern espanyol manté actives també les
restriccions als passatgers procedents de l'Índia, que han de fer
una quarantena de 14 dies.
Sobre la ·possibilitat de viatjar
a Portugal, Carmen Calvo, va dir
que "si pots sortir, pots creuar la
frontera".
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