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Com mantenir un
confinament
saludable
Mantlngueu una ~
actitud positiva!
-()uedar-ieamaés ~~Al
elmillorquepodeu ~
ter per frenar la
transmissló del virus i proceglr la
salut de lts persones més
vulnerables. No penseu que no us
deixen sortir, sinó que és un acte de
responsablhtal peral bé comU.
Preneu-vos-ho comuna OflOOtunitat
per passar mt!s tffilps en famflla 1
per desenvoiiJpar l'enginy lla
imagmcl61 busar altrcsopclons de
lleuoe. Ueglu, dedlqueu temps a
al<¡un hobbyoafocló.
Actlveu·vos 1poseu

fi al sedtntorlsme.
Ser a casa no signofoca

~
~·

estaralsofa. Le~
'//
usques domestiques
són una bona manera de fN desposa
energetlca: escombrar, fregar.
netejAO tls vldre~ feo-se ellli~ etc.
Aprofoteu pe¡ fer el que no reu mal
per manca de temps: end~ar
aomarls, roba o papers. Poseu muska
i balleu. Aixeque\J·VOS pe! canvlar el
canal de la tele 1no ho feu amb el
comandament. GJmineu mentre
parleu per telefoo, no ewgueu
assegull mts de dos hores seguldes
llntenteu ler al<¡un programa
d'exerckr suau.

Allmentadó
~
saludable.
Aprofiteu que sou a
casa per alimentar·
vos deforma
equilibrada. Romandre a casa
compona menys despesa energ~tica
del que és habitual. CoMumiu frulta
fresca, verduro l Regums leviteu
a~menu ricsm sueros 1/ ogrelxos 1
menjar ultraprocessaL S< piqueu
entre hores. opteu per fruha seca o
cerNis integral~ La m~l01 begud<i és
l'algua. SI és de l'aixeta neduira
Yiatge~ envasos i re~dus i
eslalvlareu. lntenteu r.r els apat<
amb lota la (¡molía smse moblls ni
taulerM. Al fer la compra,aneu-hl
sois 1penseu el que us cal per ser-hl
el mlnlm de temps poss1ble.
Ustu la tta~ologlade

forma rMpOnsablt.

Interne~ ordonadOI~ 1

g

dlspositius mbblls són
elsvostmalr.Jts per
ler telelrebal, estudiar, fer gestions i
gaudlr dellleure, pero sobretol peo
manlenir·YOS en con1ac1e amb
lamllr.Ys 1amia. Us senlireu menys
allall 1més a prop. Al'utolttzar
aquem dispos11ous: aparteu la
mirada uns 20 segons cada 20
mlnutsa un!6m<>!res. Parpellegeu
sovint. Manlingueu una dlstincia
adequada amb la pantalla.lncllneu
la pantallalleugerament cap enre1e
per evkar 010bres 1rellexos. lnlenteu
no u!llitur-les durant les 2hores
previos a ficar-vos aiiUL

e®

Slocasohlha
ntns... Encara
quenovagina
l'escola, procureu
que mantlngul n
un horari 1una ruMa Llmiteu el
temps davant les pantalles:
s'aconlelli un maxlm d'hora 1mn¡a
di~ria. AfavorireljocacUu si M
possible: fel l amagar, bailar,
gimnAstica, etc. Tambéeljoc
educa!lu: peces de COM!fii(CÍÓ,
trmcadosqug, manualitll~ c.lkul
ele. SI J• saben lleglr. conte~ comks 1
novel·les lnfanllls. Pot ser un bon
moment per Implicar-los en lasques
domestiques.

0

El servel d'Oncologla Radloterioplca de I'Arnau, q ue t re-balla per als uus paclents, de mana a la poblac16 en genera l que es quedla casa.

Primer mort fora de !/hospital
Salut confirma que un veí de l'Albi mort a casa tenia el coronavirus 11 L'antic seminari
de la Seu acollira pacients i hi ha un contagiat al pare de Gardeny
REOACCIÓ
1 LLEIDA 1 El

dcpartament de Salut va con firmar ah ir un tercer
mort per Covid-19 a Lleida. Es
tmcta d'un veí d'uns cinquanta
anys amb discapacital de I'A 1bi que va morir al seu domicili
(vcgeu la pagina 7).
A més, va informa r qu e
s'ha n delectat dotze posilius
nous, per la qual cosa són 78
els infectats. D'aquests, va dir

que tretze són de la residencia d'Ager {vcgcu la pagina 6),
qualre deis quals es !roben ingressats a !'hospital de Tremp,
i un total de vint-i-vuit estan
relacionats amb e l viatge de
l'lmserso a Benidorm.
A més, hi ha quaranta persones ingressades. En concrel,
22 són a !' hospita l A rn au de
Vilanova - setze es t r-aben estables en planta i sis, a l'UCl- ;

deu més són a !'hospita l Santa
Maria- nou es troben estables
a planta i un ésa I'UCI- ¡ e ls
quatre d'Ager que estan estables a Tremp; un altre d'estable a l'hospital de la Cerdanya
i tres persones que continuen
ingrcssndes en centres priva ts.
Salut va dir queaquests tres úllims es v~ n dirigirdirectamenl
a aquestes dín iques.
A més, una e mp resa del

pare científic de Ga1·deny va
comunicar que un deis seus empleats ha donat posit iu, per la
qunl cosa es procedirlt a desinfectar J'edifici Hl, on treballa
l'infectat.
El gerent del pare, Miquel
Aran, va assenyalar que "hi
ha moll poca activitat" a les
empreses, pero alguns treballadors van demanar tancar per
complet el pare.

Agentsde la
Urbana demanen
mesures de

protecdó
Al donar positiu un
agent hospitalitzat
1LLEIDAIEI guardia urbñ de Llci-

da que va donar positiu pcr co·
ronavirus i va ser traslladat al
Vall d'Hebron conlinuava ahir
al migdia greu. A més, hi ha sis
agents confinats, dcsprés que
ah ir tres ho soHicitessin. El sindicatmajoritari de la Urbana,
Asigull, va demanar que "a tots
els policies que havien estat en
contacte amb l'afectat se'lssotmeti a les provcs del Covid-19, a
més que s'hauria de valorar que
puguin estar en confinament".
Va dir que "les mesures dictodes a 1cos perla Pocria, n data
17 de mar~, preveuen que no
pot prestar serveis qui pateixi
súnptomes, si ho estot en zooes
de risco si ha ting~1t contacte
di recte amb un cas probable de

Agents de la Guhdla Urbana, ahlr e n un control e n un comer~.

corona vi rus", per la qual cosa
Asigull afirma que ''s'estñ incomplint el protocol".
D'altrn b:mdn, el sindical va
denunciar la falta. de material.
"No hi ha prou sab6 desinfec-

lant, ni per rentar-se les mans,
ni ulleres de protecció, ni mllscares adequades, per la qual
cosa scnse prevenci6 suposara
que el ciutada quedi desa les",
va assenyalar i va recordar· que

"el passat dia 27 es va sol-licitar
protecció i la regidoria va dir
que només crearía alarma social", pcr la qunl cosa denuncia
una "falta de previsi6 per part
de la Paeria".
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Ager ordena tancar empreses a l'arribar a 16
positius a la residi!nda, 14 deis quals andans
Ales persones grans s'afegeixen els dos professionals que també estan infectats 11 Quatre deis residents
estan ingressats a !'Hospital del Pallars i la resta es troben aillats al centre
X. ROORIGUEZ 1E. FARNELL
1AGER 1 L'ajuntoment d'Agcr va

ordenar nhir ola nit tunear part
de les empreses del m1micipi per
evitar la propagació del coronavirus. Ho va fcr a través d'un
decret d'a lcaldia que dicta el
"tancament de lota activitat
cm presa ri nl", a excepció de
"scrveis basics i l'assistcncia als
animals a les ¡;ranges". Aixosuposa anar un pas més enlla de
les restriccions estnblertes en el
conjunt de Catalunya i Espanya.
Aquesta decisi6 va arribar nOI'CS
després que es confümessin sis
nous infectats a la residencia
municipal, amb la qua) cosa la
xi fra d'afectats s'eleva a 16.
El decret assenya la que el
tancamenl d'empreses es deu a
''l'extensióde casos de Covid-19
a Ager" i que el consistori act un "scguint rccomanacions de
les autoritats sanit~ ries" per
"evitar riscos innecessaris a la
població".
L'abast d'aquesta mesura era
encara incert ah ir a la nil, jaque
alguns ncgocis presten serveis
basics i d'altres van tancar al
declarar-se l'estal d'alarma. Previament, un ban publicat al mal!
insistía en lo necessitnt que cls

DADES

CASOS A LA RESID~NCIA

14

2

ANCIANS CONTAGIATS

PROFESSIONALS

A la residencia gerlátrica d'Ager
s'han confirmar un total de 16 casos de coronavlrus.

Catorze casos corresponen a ancians 1quarre estan ingressats a
!'Hospital del Pallars.

Dos deis treballadors del centre
també han donat posltiu en les
proves de Covid-19.
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De moment no es coneix

l'origen d'aquest brot,
un deis més importants

veins es mantinguessin confina ls i no sorlissin tret que ros
cstrictament necessari.
Qunnt nls ancians de la residencia. quatre contagiats estan
ingressnls a !'Hospital del Pallars i deu cstnn aillnts en una
ala de la residencia habilitada
pera e lis. Qualre més van do-

• L'ajuntament d 'Áger
va fer una crida dimecres
per tro ba r treballadors
i volunta ri s perquc vuit
em plents estan deba ixa
i alguns presenten símptomes de Covid-19. Von
respond re dotze professionals i una desena de
ve'lns, i el consistori ja ha
contracta! lrcs gcricultors
i no descarta incorporar
més la plantilla.
L'alcaldessa, M ireia
Brugués, va explicar en
aquesl sentil que els ve'ins d'Ágcr que s'han presenta! com a voluntaris
ja s'estan organitzant per
col·laborar a la residenci:l
geriiil rica.

Els restauradors
portaran menjar
a la residencia

BROT

de Lleida

L:'ajuntament
contracta tres
professionals

Una d~>les person~>s grans de la resld~ncla d'Ager sens.e slmptomes entrant ahlr al centre.

nar negaliu en )., prova, segons
va explicar a 1matf l'alcaldessa,

Mireia Brugués.
Aquest diari va intenta r localitza r-la sense ~x it després
de la publicnció del dccrel. A
aquests 14 casos de rcsidcots
s'afegeixen els dos empleats que
també van donar positiu i que

eleven els casos a 16. Per In seua part, la conselleria de Salut
va t•ebaixar la xifra d'inlerns
encomanats a 13.
El d'Áger és un <lels principals
brots de Covid-19 a Llcidn i se'n
dcsconcix )'origen.
A més, vuil deis empleats de
la residencio estan de baixa, al-

guns amb sfmptomes de coronavirus. Aixo va portar l'ajunlamcnt a fe1· una crida per !roba r
treba lladors i volunta ris. Un
deis empleats amb sfmptomes
de Covid-19 rcsideix a Alins i
l'alcnlde, Mn nel P6rez, v:l explica~ que encara esperen que
Ji fncm les proves.

• Restauradors d'Ager
s'hnn oferl a portar menjar a partir d'avui a la residencia perque els dos treballadors de la cuina estnn
de baixa (un amb sfmptomes de coronnvirus 1un
altre per una a lira patología). Davant la situació, es
va contractnr una persona
perque es fes ciirrec ah ir
del menjar. L'alcaldessa,
Mi1·eia Brugués, va explicar ah ir que mitja desena
de restauradors d'aquesta localitat de la Noguera
s'hao afcgit a In iniciativa
i portaran avui menjar a
la residencia.

Més municipis
desinfecten carrers
i equipaments

Ribera d'Ondara, sense
pa al Jtancar' Igualada

I LLEIDA IT~rrega, Vielha, Tremp,
Seras, Bossost i Vilaller s'h:ln
afegit als a ltrcs municipis de
Lleida que desinfecten ca rrers
per evitar possibles contagis de
corona virus. Almacelles, que
ja va comen~ar els treballs de
desinfeccióla setmana passada,
els v:1 reprendre ah ir. A més,
Mollerussa, Alcnrras, Agramunt, Torrelameu, Vllanova
de la Barc:l, Torres de Segre, el
Pont de Suert i les Borgcs també
han esterilitzat carrers en els
últims dies.

X. SANTESMASSES
1RIBERAD'ONDARA¡ EJmunicipi de

Ribera d'Ondara s'ha quedat
sense pa, j:t que el rebia d' lgualada i les fleques d'aquesta localitat no en subministren des
de la restricció de la circulació
pel greu brol de coronaVÍI'llS
n la zona. Davanl d'aquesta
situnció, el consistori ha intervingut per evil<lr que cap deis
seus catorze ouclis en quedi
desprovcH i ha crcat "una especie de central de compres",
en parau les de )'alcalde, Fran-

cese Sabanés. Aixf, el consistori rep les comandes deis veins i
un grup de voluntaris s'ocupn
d'anar a comprar a la farmacia i la carnisseria i se sospesa
un sistema per proveir-se de
pa i distribuir-lo perles cases
de les persones més vulnerables davant del coronavirus al
municipi.
Aquest sislema, d'a ltra banda, evita que els velns d'nquesta localitot de la Scgarra bagin
de despla~ar-se i circular pels
comerc;os locals.

