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Eliminar factors de risc, frenar i prevenir els contagis per Covid-19 és l’objectiu de les residències de persones 
grans de Lleida perquè no augmentin el nombre d’usuaris positius en aquests centres assistencials. Alguns dels 
geriàtrics han aplicat confinaments extrems, tancament de personal i residents, i màximes mesures de seguretat.

coronavirus SectorS vulnerableS

“Confeccionem 
material propi i 
vam fer simulacres 
de contagis”
n La setmana del 16 de 
febrer tot el personal de la 
Fundació Privada Adesma 
de Lleida va iniciar la con-
fecció de material propi i 
fins i tot el dia 19 es va 
portar a terme un simu-
lacre de Covid-19 positiu 
per a tot l’equip sanitari. 
Un simulacre que es va 
estendre els dies 20, 21 
i 22 de març als auxili-
ars. Així ho va explicar 
la directora tècnica de la 
residència, Rosa Maria 
Horta, que va dir que les 
pantalles protectores les 
han fet a la residència i 
els petos estan elaborats 
amb sacs d’escombraries, 
tot i que també han rebut 
donacions de material sa-
nitari. Horta va assegurar 
que els centres assistenci-
als treballaven “bé i molt 
eficaçment”, i encara que 
hi ha molts contagis, va 
defensar “la bona praxi 
de les residències”.

Les residències de gent gran de Lleida 
sense virus es blinden per evitar contagis
L’assaig clínic del doctor Oriol Mitjà s’aplica al centre de la Pobla de Segur
e. f. / x. SanteSmaSSeS
❘ lleiDa ❘ Les residències de la 
tercera edat de Lleida que es 
mantenen sense contagis entre 
els usuaris es blinden per evi-
tar que el coronavirus entri en 
aquests centres assistencials. El 
Covid-19 s’està acarnissant amb 
la tercera edat i el degoteig diari 
d’infectats i morts ha activat els 
màxims protocols de protecció. 
Al centre d’Adesma Fundació 
Privada (residència Sant Antoni 
de Pàdua) de Lleida, que gestio-
na un altre centre a la Bordeta 
(104 residents entre els dos), van 
iniciar el protocol de seguretat 
el 25 de febrer, quan es va di-
agnosticar el primer cas a Cata-
lunya. Van obrir la primera àrea 
de confinament per a possibles 
casos de risc amb l’únic objectiu 
de frenar i prevenir l’arribada 
del virus. A partir d’aleshores 
i gradualment, s’han anat apli-
cant mesures de restricció i es 
reestructuren les plantilles de 
treballadors.

També a Oliana els empleats 
de la residència Caser porten to-
ta aquesta setmana confinats al 
centre, que va restringir primer 
les visites a familiars i després 
va optar per un aïllament més 
complet. La residència té capa-
citat per a 128 residents. Tam-
bé al Centre Geriàtric Lleida es 
van confinar els treballadors 
al centre per evitar contagis i 
d’altres duen a terme treballs de 
desinfecció com a la residència 
Sant Antoni de Tàrrega, on no 
hi ha cap positiu.

D’altra banda, la Generalitat 
apliacarà l’assaig clínic encapça-
lat per l’epidemiòleg Oriol Mit-
jà contra el Covid-19 al Centre 
Geriàtric del Pirineu, a la Pobla 
de Segur, una de les àrees de 
salut més afectades. L’alcalde, 
Marc Baró, va explicar que els 
responsables de l’assaig ja s’han 
posat en contacte amb el geri-
àtric per iniciar com més aviat 
millor el tractament, que se cen-
tra a subministrar una medicina 
preventiva doble a pacients amb 
Covid-19 perquè tinguin un an-
tiviral per reduir la càrrega del 
virus, i també un tractament 
profilàctic per a les persones 
que han estat en contacte amb 
encomanats. 

El centre ja suma vuit defun-
cions. Ahir també va morir un 
altre resident d’Àger i un, el pri-
mer, a la residència de Balàfia 1. 
La llar de Sant Josep de Lleida 
en suma deu més. A Lleida han 
perdut la vida fins a trenta-qua-
tre residents.

una de les treballadores de la residència de la fundació Privada adesma de lleida.

aDesma

Pacients lleus, de Balaguer a Guissona
Una dotzena d’interns de l’hospital sociosanitari Hestia de la capital de la Noguera són 
reallotjats en pisos de BonÀrea per alliberar places per a malalts lleus de coronavirus

el bloc de pisos de guissona que acull residents de balaguer.

❘ Guissona ❘ Un total de dotze pa-
cients de l’Hospital Sociosani-
tari de Balaguer amb malalties 
diverses, cap de les quals rela-
cionades amb el Covid-19, van 
ser traslladats ahir a la tarda a 
Guissona. 

Segons va explicar l’alcal-
de de Guissona, Jaume Ars, 
és fruit d’un acord entre el de-
partament de Salut i el grup 
BonÀrea Assistència i té com 
a objectiu descongestionar el 
sociosanitari de Balaguer. 

Les persones ocupen quatre 
plantes d’un bloc d’habitatges 
del grup BonÀrea ubicat al 
carrer Torrent de Ventcerà, i 
seran atesos per professionals 
de BonÀrea, concretament als 
habitatges prestaran el seu ser-
vei de forma permanent dos 
tècnics sanitaris. 

L’alcalde de Balaguer, Jor-
di Ignasi Vidal, va assegurar 

x. santesmasses

que la mesura servirà perquè 
el centre de la Noguera pugui 
acollir pacients encomanats 
“lleus”.

Per la seua banda, l’ajunta-

ment de Guissona a través de 
la brigada municipal i trenta 
voluntaris de la població s’ocu-
paran de les necessitats de les 
persones instal·lades a Guisso-

na com pot ser portar-los els 
àpats diaris. 

La Fundació BonÀrea té a 
Guissona una residència de 190 
places i n’està construint una 
segona de 250 places que obrirà 

les portes l’any que ve. 
A les instal·lacions de la fun-

dació té també un centre assis-
tencial de Fremap i un centre 
mèdic d’especialistes del grup 
Quironsalud. El grup BonÀ-
rea ha edificat i adquirit més 
de 150 habitatges que destina 
als nous treballadors.

aSSiStència
Dos tècnics sanitaris 
atendran les necessitats 
dels nous usuaris dels 
habitatges
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m.cabello
❘ lleiDa ❘ El Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya va denun-
ciar ahir davant de la Fiscalia 
Superior de Catalunya l’horti-
cultor lleidatà i fundador de l’as-
sociació de medicina alternativa 
Dolça Revolució, Josep Pàmies, 
per promocionar un fàrmac “pe-
rillós” a base de clorit de sodi 
com a suposada cura contra el 
coronavirus. “En una situació 
de temor generalitzat a causa 
d’una malaltia per a la qual no 
existeix tractament”, l’entitat 
denuncia que Pàmies “bana-
litza” el Covid-19 i promou a 
través de les xarxes socials el 
consum d’MMS per tractar-lo, 
“sense cap titulació sanitària 
vàlida ni coneixement mèdic”.  
En aquest sentit, destaquen que 
el clorit de sodi és una substàn-
cia fortament oxidant que s’uti-
litza per blanquejar productes 
tèxtils i que la seua ingesta “pot 
provocar símptomes greus, per 
la qual cosa l’Agència Espanyola 
del Medicament la va prohibir el 
2010 i va ordenar la retirada de 
l’MMS”. Malgrat que el depar-
tament de Salut ja va sancionar 
Pàmies per promocionar aquest 
compost químic com a cura per 
a diverses patologies com l’au-
tisme, des del Consell de Col-
legis de Metges de Catalunya 
asseguren que “es continua 
burlant qualsevol prohibició i 
fa promoció de les seues plantes 
i del clorit de sodi com a teràpia 
efectiva per tractar el corona-
virus”. La plataforma YouTube 
va arribar a esborrar un vídeo 
en el qual l’horticultor de Ba-
laguer afirma que l’MMS és la 
solució contra aquesta malaltia, 
però “ha continuat difonent-lo 
a través del web de la coope-
rativa Dolça Revolució”. Així 
mateix, denuncien que Pàmies 
també organitza tallers per a 

Els metges denuncien Pàmies per 
prometre curar el coronavirus
Els col·legis de Catalunya diuen que el clorit de sodi és il·legal i pot provocar 
problemes greus a la salut || La Fiscalia del TSJC obre diligències d’investigació

pandèmia tribunals

l’horticultor de balaguer, Josep Pàmies, denuncia censura en un vídeo de YouTube.

josep pàmies

Es crema la teulada d’una 
casa de Bellver de Cerdanya

emergències incendi

redacció
❘ bellver De cerDanya ❘ Els Bombers 
de la Generalitat van treballar 
fins passada la mitjanit de di-
vendres en l’extinció d’un in-
cendi en una casa d’Éller, nucli 
de Bellver de Cerdanya (vegeu 
SEGRE d’ahir). El foc es va de-
clarar a les 19.42 hores de dijous 
i fins al lloc van acudir sis do-
tacions. Preventivament es va 
desallotjar els inquilins. L’incen-
di es va originar a la xemeneia i 
es va propagar a la teulada. Es 

van calcinar uns 15 metres qua-
drats. Després de l’extinció, els 
efectius van revisar l’habitatge 
i van retirar els elements de la 
teulada que es poguessin des-
prendre. Van donar el servei per 
finalitzat sobre la 01.00. 

Dijous també van sufocar un 
altre incendi de xemeneia en 
una casa de Sort. Per un altre 
costat, ahir al matí va cremar 
un contenidor a Sant Joan de 
Vinyafrescal, nucli de la Pobla 
de Segur. així va quedar la teulada de la casa d’Éller.

bombers

Més trucades  
de víctimes  
de violència 
masclista
Baixa l’entrada 
d’assumptes als jutjats

balanç

❘ maDriD ❘ L’entrada d’assump-
tes a Jutjats de Violència so-
bre la Dona ha disminuït 
durant l’estat d’alarma de-
cretada pel Covid-19, segons 
ha destacat l’Observatori 
contra la Violència Domès-
tica i de Gènere del Consell 
General del Poder Judicial 
(CGPJ). Aquest organisme 
va apuntar que aquesta cai-
guda “contrasta de manera 
significativa” amb les dades 
que reflecteixen un incre-
ment de les trucades i con-
sultes de víctimes durant el 
període de confinament. El 
2018, el 70% de les dones as-
sassinades convivien amb el 
seu agressor i, aquell mateix 
any, el domicili familiar va 
ser l’escenari del 83,3% dels 
casos d’assassinat de dones 
en mans de les seues parelles 
o exparelles. Per la seua part, 
el sindicat UGT va reclamar 
més mecanismes de protecció 
per a les víctimes.

Guia de Justícia  
per a pares
separats amb fills

custòdies

❘ lleiDa ❘ L’Equip d’Assesso-
rament Tècnic a la Família 
(EATAF) del departament 
de Justícia ha elaborat una 
guia per poder ajudar aquells 
pares separats a arribar a 
acords pel que fa a la tinen-
ça dels fills durant el con-
finament. És un document 
de recomanacions que pri-
oritza l’interès i la protecció 
dels menors. Tanmateix, les 
sentències judicials sobre la 
potestat continuen sent en-
cara vàlides.

Multes a quatre 
persones i dos 
vehicles a Aran

confinament

❘ vielha ❘ Els agents de Medi 
Ambient del Conselh Ge-
nerau d’Aran han denunciat 
quatre persones i dos vehi-
cles entre els dies 14 i 29 de 
març per saltar-se les prohi-
bicions de l’estat d’alarma. 
En total, s’han practicat més 
de setanta inspeccions. Pri-
mer s’avisa els infractors i, 
en cas de reiteració, es pro-
cedeix a denunciar. També 
han tancat pistes, camins, 
àrees recreatives, barbaco-
es i refugis.

l’elaboració casolana d’aquest 
producte. Per la seua part, el 
fundador de Dolça Revolució 
va explicar a aquest diari que 
“defensarem als tribunals que 
estem fent el correcte”, i va dir 
que distribuiran el clorit de sodi 
als hospitals i als socis que ho 
demanin. Assegura que al sec-
tor farmacèutic “no li interessa 
comercialitzar-lo perquè té un 
baix cost”, encara que assegura 
que “hi ha persones a qui els ha 
funcionat l’MMS contra el coro-
navirus, i igual funciona contra 
l’ebola o la malària”.

Val a destacar que la Fiscalia 
Superior de Catalunya va obrir 
ahir diligències d’investigació 
contra Pàmies després de la de-
núncia dels metges.

n Un tractament de la Dol-
ça Revolució que proposa-
va ingerir clorit de sodi per 
“sanar” va fer esclatar fa 
dos anys la polèmica en la 
lluita contra les pseudote-
ràpies. Després de celebrar 
el 14 d’octubre del 2018 una 
xarrada sobre les suposades 
propietats curatives d’aques-
ta substància química, la Ge-
neralitat va obrir tres expe-
dients contra Josep Pàmies i 
l’entitat de medicina alterna-
tiva, que al principi va pagar 
una multa de 18.000 euros 

i en va recórrer dos més de 
60.000 i 600.000 euros. Una 
d’aquestes sancions del de-
partament de Salut va ser per 
fer publicitat de productes i 
plantes naturals contra el 
càncer. Encara que la Fiscalia 
General de l’Estat va obrir di-
ligències d’investigació sobre 
la venda a internet de clorit 
de sodi, un fàrmac sense pro-
pietats curatives i perillós per 
als usuaris que va ser retirat 
el 2010 per l’Agència Espa-
nyola del Medicament, va 
acabar sent arxivada.

Batalla del departament de Salut 
contra les pseudoteràpies
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