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conductors d’autobusos són 
considerats serveis essencials

El consistori de Mollerussa 
realitzarà testos a tota   
la plantilla municipal
Els agents de la Policia Local seran 
els primers treballadors en fer-se’ls
Mollerussa
REDACCIÓ
L’Ajuntament treballa ja per adap-
tar el pla de desconfinament pro-
gressiu als serveis municipals i 
una de les primeres mesures que 
adoptarà serà realitzar testos se-
rològics a tota la plantilla munici-
pal. Els testos es faran en funció 
de la reincorporació presencial 
del personal als seus llocs de tre-
ball en els diferents equipaments 
municipals que ara romanen tan-
cats. No obstant això, els primers 
membres de la plantilla que pas-
saran els testos seran els de la Po-
licia Local, seguits pels de la bri-
gada municipal i els de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania així com 
tots aquells que presten serveis 
mínims.

Així mateix, a principis de la 
setmana vinent ja es començaran 
a instal·lar les primeres mampa-
res de protecció a l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania i a Serveis So-
cials en previsió de quan es pugui 
tornar a obrir el servei presencial. 
Són alguns dels punts que s’han 
posat en coneixement dels assis-

tents avui en la reunió periòdica 
del comitè d’emergència del Pla 
de Protecció Civil de Mollerussa, 
que té lloc cada dilluns, dimecres 
i divendres. La reunió també va 
servir per actualitzar les dades 
mèdiques oficials de manera que 
a hores d’ara hi ha registrats 37 
casos de persones positives, dues 
d’elles en un centre residencial de 

la ciutat. També cal destacar que 
es manté en 7 les persones que 
han perdut la vida a causa del vi-
rus mentre que ja són 7 les per-
sones han aconseguit curar-se, 
segons dades facilitades pel CAP 
de Mollerussa. Quant a les actu-
acions de la Policia Local, des de 
dilluns s’han aixecat 3actes per no 
respectar el confinament.
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La Diputació apropa 
el pla de xoc per 
la crisi sanitària al 
Consell del Jussà

Reparteixen més de 
1.500 mascaretes 
als infants de la 
capital de l’Urgell

Vielha torna la part 
proporcional dels 
abonaments i cursos 
del Palau de Gel

Solsona demana als 
vianants caminar 
per la dreta per 
mantenir distàncies

El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Talarn, i el vi-
cepresident Jordi Latorre van 
mantenir ahir la segona reunió 
telemàtica per explicar en de-
tall el pla de xoc aprovat al ple i 
atendre les demandes i consul-
tes que els consells comarcals i 
els ajuntaments puguin realit-
zar. La reunió d’ahir va ser amb 
el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.

Tàrrega ha repartit a domicili 
més de 1.500 mascaretes per 
a infants i adolescents durant 
els últims cinc dies. Així, la ca-
pital de l’Urgell dona resposta 
a totes les famílies que fins ara 
han sol·licitat disposar gratuïta-
ment d’aquest material. Es do-
na per finalitzada la distribució 
si bé el formulari en línia con-
tinua obert al web municipal 
per a rebre noves sol·licituds. 

L’Ajuntament de Vielha e Mija-
ran ha decidit optar per la de-
volució de la part proporcio-
nal de les sessions dels cursos 
i abonaments del Palau de Gel 
que s’han suspès a conseqüèn-
cia de la crisi del coronavirus. 
Quant als abonaments, es tra-
mitaran les devolucions des de 
la data que es va tancar la ins-
tal·lació. 

Una de les principals mesures 
per evitar el contagi del coro-
navirus a la via pública és man-
tenir les distància de seguretat 
entre persones. Atès que la 
gran majoria de voreres de Sol-
sona són inferiors als dos me-
tres d’amplada, l’ajuntament 
demana als vianants que evitin 
creuar-se circulant per la vore-
ra de la dreta. 

“No estem a primera línia però estem al mig, 
som els que portem la gent a la seva   feina”

La brigada municipal durant 
aquesta setmana ha dut a terme 
diverses actuacions de suport als 
veïns i veïnes dels establiments 
de la Vall de Boí. Per una banda, 
s’han repartit fullets informatius i 
d’ajuda per la violència masclista 
als establiments, ja que per la se-
va activitat essencial estan oberts 
al públic, en el marc de la cam-
panya engegada per ICD (Institut 
Català de les Dones) per a què les 
dones trobin en els establiments 
oberts la complicitat per avisar 
(a través d’un telèfon d’ajuda 
gratuït) d’una situació hostil i de 
violència masclista a casa seva, 
agreujada pel confinament.

D’altra banda, també s’ha dut 

a terme una impressió de ma-
terial escolar i la seva correspo-
nent entrega juntament amb lli-
bres d’educació infantil i primària 
als infants de la Vall de Boí per 
aquests dies de confinament. En 
aquest sentit, cal remarcar que 
s’han beneficiat un total de 26 
nens i nenes d’educació infantil i 

La brigada municipal de la 
Vall de Boí reparteix material 
escolar entre els infants
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un total de 12 nens i nenes d’edu-
cació de primària.

MATERIAL PREVENTIU

Així mateix, durant aquest 
setmana també s’ha fet entrega 
de material preventiu, com ara 
mascaretes amb filtre, gel hidro-
alcòholic, guants, ulleres protec-

tores i desinfectant de superfícies 
per a tots aquells establiments i 
empreses essencials, que roma-
nen obertes durant l’estat d’alar-
ma, al sector de la pagesia. De la 
mateixa manera, també s’ha re-
partit mascaretes per a canalla, 
de les quals s’han beneficiat 15 
famílies.

Es lliura també 
informació 

sobre violència 
masclista

cfarre
Resaltado
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