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El turisme segueix ‘confinat’ 
i a l’espera de més mobilitat
Cases rurals tancades perquè la majoria dels visitants són de 
Barcelona || Al pla només obren ja alguns càmpings

Imatge del càmping la Noguera de Sant llorenç de montgai, que ja prepara les instal·lacions.

amaDo forrolla

❘ lleiDa ❘ La fase 1 del descon·
finament a les comarques del 
pla de Lleida no ha suposat una 
gran diferència per a cases ru·
rals i càmpings. Les primeres 
continuen tancades, mentre 
que els segons, encara sense 
clients i sense poder obrir les 
àrees comunes, es concentren a 
posar a punt bungalous i altres 
espais. Uns i d’altres esperen 
que la desescalada de l’estat 
d’alarma permeti viatges en·
tre diferents regions sanitàries.

El president de la Federa·
ció de Turisme Rural, Jaume 
Ramon, va explicar que men·
tre no puguin rebre turistes 
de Barcelona “no és rendible 
obrir”. Cel Feliu, del càmping 
La Noguera de Sant Llorenç de 
Montgai, va dir que preparen 
les instal·lacions i tenen reser·
ves de bungalous per al cap de 
setmana. Al càmping La Ribe·
ra de Clariana de Cardener fan 
manteniment perquè “els nos·
tres clients són de Barcelona”. 

La presidenta de l’Associació 
de Càmpings de Lleida, Marta 
Cortina, va recordar que reben 
reserves per al juliol i l’agost.

Alcaldes i consells del Pi·
rineu es van mostrar a favor 
de permetre la mobilitat entre 
regions sanitàries en una ma·
teixa fase de desescalada per 
“reactivar l’economia”. Per la 
seua part, la Generalitat va sol·
licitar ahir al ministeri de Sa·
nitat que la regió sanitària del 
Pirineu passi a la fase 2 dilluns.

un pescador ahir al Segre al seu pas per l’alt urgell.

Club Caça i PesCa alt urgell

❘ lleiDa ❘ Els pescadors van poder 
tornar ahir als vedats dels rius 
i embassaments lleidatans per 
practicar la pesca com a activi·
tat recreativa. Fa dos setmanes, 
només els federats que partici·
paven en competicions podien 
fer·ho, com a mesura d’entre·
nament. Ahir podien veure’s 
pescadors al curs del Segre al 
seu pas per l’Alt Urgell, informa 
C. Sans. 

Pel que fa a la caça, el decret 
del cap de setmana passat que 
l’autoritza i la recent ordre de 
vedes obren el camí a reprendre 
aquesta activitat, fins ara limita·
da a batudes per evitar danys a 
cultius. Tanmateix, l’únic perí·
ode hàbil és ara per ara el del 
cabirol, i les societats de caça 
esperen que la Generalitat en·
tregui els precintes exigits per 
marcar peces.

Reprenen la pesca recreativa 
mentre la caça segueix a l’espera

filella fruits

Part del dolç de codony donat ahir per Filella Fruits.

filella fruits dóna 900 kg de dolç 
de codony al banc dels aliments
❘ lleiDa ❘ L’empresa lleidatana 
Filella Fruits, dedicada al cul·
tiu, processat i distribució del 
codony, va fer ahir una dona·
ció de nou·cents quilograms 
de dolç de codony, també ano·
menat codonyat, al Banc dels 
Aliments.

Val a destacar que tot el pro·
ducte que han donat ha estat 
elaborat a la fàbrica que l’em·
presa ha inaugurat recentment 
a Lleida seguint la normativa 
de quilòmetre 0 i amb tècni·
ques artesanals (www.fruita-
dor.com).

r. r.

el tren de la línia de la Pobla, ahir a l’estació de lleida.

Aixequen restriccions al tren de   
la Pobla i en línies d’autocars
❘ lleiDa ❘ Els trens de la línia fer·
roviària de la Pobla van tornar 
a circular sense restriccions en·
tre Lleida i Balaguer, després 
d’aixecar·se la restricció per 
l’estat d’alarma que limitava 
a la meitat els trajectes diaris. 
Entre Balaguer i la Pobla, FGC 

segueix a l’espera de la repara·
ció del comboi avariat durant 
el temporal del mes de gener 
passat. 

També es van restablir ho·
raris en algunes de les línies 
d’autocars interurbans inclosos 
a l’ATM de Lleida.

La Seu mirarà la febre 
per entrar al consistori
❘ la seu D’urgell ❘ L’ajuntament 
de la Seu mirarà la febre als 
que accedeixin al consistori 
amb cita prèvia per fer algun 
tràmit. A més, serà obligato·
ri l’ús de mascareta. D’altra 
banda, Balaguer ha instal·
lat mampares en els serveis 
d’atenció al públic.

La Fuliola farà una 
cerimònia col·lectiva
❘ la fuliola ❘ La Fuliola organit·
zarà una cerimònia col·lecti·
va el 18 de juliol en memòria 
dels difunts per Covid·19. Se·
rà a les 19.00 hores, a l’Era 
del municipi, informa Segre 
Tàrrega.

L’Espitau amplia els 
criteris per fer PCR
❘ vielha ❘ L’Espitau de la Val 
d’Aran amplia els criteris 
per portar a terme proves 
PCR i recollirà mostres a les 
persones amb simptomato·
logia d’inici recent, indepen·
dentment de la gravetat que 
presentin.

17033

rcolomina
Resaltado



9és notíciaSegre 
Dimarts, 19 de maig del 2020

coronavirus meSureS

agèncieS / m.m.c.
❘ barcelona ❘ El departament de 
Salut impulsarà diversos estudis 
per conèixer el mapa d’immuni-
tat de la població catalana. Per 
això, es faran més d’un milió de 
tests serològics als ciutadans, 
entre ells als 170.000 profes-
sionals sanitaris de tot Catalu-
nya. Des de la conselleria van 
informar que s’estan elaborant 
els protocols, per la qual cosa 
encara es desconeix quants es 
faran a Lleida.

També s’estudiarà la immu-
nitat d’altres col·lectius, com 
els professionals essencials no 
sanitaris que hagin pogut te-
nir risc de contagi, persones 
diagnosticades positives sen-
se confirmació per PCR o que 
van reportar simptomatologia 
compatible amb el coronavirus 
durant la fase de confinament. 
L’objectiu és monitoritzar l’evo-
lució de l’epidèmia i conèixer 
les diferències existents entre 
territoris, edats i professions. 

De fet, el ministeri de Sanitat 
també està elaborant un estudi 
sobre la immunitat a tot l’Es-
tat, en el qual participen 1.100 
lleidatans, i segons els primers 
resultats només el 3,7% són 
immunes.

El director general d’Inves-
tigació, Robert Fabregat, va 
destacar ahir que també bus-
caran mostres de poblacions 
que permetin tenir una “foto 
molt més real” de les diferències 
de l’impacte del coronavirus, 
sobretot territorials, en l’àmbit 
laboral i per edat i patologies 
prèvies, una informació que 
seria complementària a l’estu-
di de Sanitat.

Per fer els tests serològics 
d’aquests estudis, hi ha diver-
ses “vies possibles”. El projecte 
concret dels professionals sani-
taris es vehicularà a través dels 
hospitals. 

alguns caP fan les Pcr amb els pacients als seus vehicles, com el de Tremp.

cap De tremp

Salut farà tests massius d’anticossos per 
conèixer la immunitat a Lleida i Catalunya
En l’estudi participarà l’Arnau i es faran proves a un milió de ciutadans, entre ells 170.000 sanitaris 
catalans || Vergés assegura que ja no s’utilitzaran tests ràpids perquè n’hi ha de suficients de PCR

En el cas de les persones que 
tenien símptomes compatibles 
amb el Covid-19 però a qui no 
es va diagnosticar la malaltia 
amb una PCR, està previst que 
l’Atenció Primària els faci el test 
serològic. 

Respecte a altres poblacions, 
s’ha d’acabar d’aclarir, va dir 
Fabregat, però una possibilitat 
serien les farmàcies.

El projecte d’avaluació de 
l’estat immunitari dels profes-
sionals de la salut, liderat pel 
CatSalut, permetrà determi-
nar el percentatge de personal 
sanitari de Catalunya que ha 
superat la infecció i analitzar 
l’evolució de l’estat immunitari 
durant dotze mesos.

Aquesta iniciativa sorgeix 
d’un projecte d’investigació 

ideat per l’Hospital Clínic de 
Barcelona i en el qual també 
participaran altres hospitals, 
com l’Arnau de Vilanova.

Adéu als tests ràpids
D’altra banda, la consellera 

de Salut, Alba Vergés, va ex-
plicar que ja no s’utilitzaran 
més proves ràpides d’antígens 
(detecta les proteïnes de la su-
perfície del virus en lloc del 
seu material genètic), perquè 
ha augmentat molt la capacitat 
per fer proves PCR. 

A més, aquests tests ràpids 
han demostrat fins ara tenir un 
baix nivell de fiabilitat. Així 
mateix, va apostar per fer un 
seguiment diferenciat dels infec-
tats que tenen símptomes durant 
molt de temps.

la dada

1
milió de tests

Farà Salut a catalunya per ela-
borar un mapa de la immunitat 
en la població.

319
pcr a lleida

Han fet els cap de la província 
a persones amb símptomes des 
de la setmana passada.

18.000
pcr al dia

pot dur a terme Salut a tot ca-
talunya i fins avui se n’han fet 
més de 430.000.

els professionals de Prat de la riba portaven cartells amb lletres que formaven la paraula ‘gràcies’.

jorDi_martinFito

❘ barcelona ❘ El sindicat Metges 
de Catalunya ha estimat que 
l’Atenció Primària necessita més 
de 1.000 facultatius per “enca-
rar amb garanties la nova eta-
pa” de Covid-19 en la qual ha 
d’assumir noves competències 
derivades de la pandèmia com 
l’atenció a les residències o la 
detecció de nous casos mitjan-
çant les proves PCR.

El sindicat va advertir, amb 
motiu del dia mundial del metge 
de família que se celebra avui, 
que el primer punt d’accés del 

sistema sanitari pública “conti-
nua arrossegant un dèficit im-
portant de plantilla que es farà 
més evident en la nova etapa” 
de la pandèmia.

Va assenyalar que la xarxa 
d’Atenció Primària de l’Insti-
tut Català de la Salut (ICS) “va 
perdre més de 900 facultatius 
a causa de les retallades”, dels 
quals va assegurar que només 
s’ha reposat un centenar, de for-
ma que va demanar una inver-
sió notable en recursos humans 
per exercir les noves funcions de 

suport en el control epidemio-
lògic i un redisseny organitza-
tiu i assistencial amb l’objectiu 
d’absorbir l’activitat ajornada.

A més, va demanar la qualifi-
cació de “malaltia professional” 

per als facultatius encomanats 
pel coronavirus, un “comple-
ment específic especial de pe-
rillositat” i la “reversió de les 
retallades” aplicades des del 
2010 que han suposat una pèr-
dua del trenta per cent del po-
der adquisitiu del metge. “Fa 
falta que es reconegui a tots els 
nivells el paper fonamental del 
professional de medicina fami-
liar i comunitària, no tan sols 
en la contenció de l’expansió 
del Covid-19, sinó també en la 
humanització de l’exercici mè-
dic”, va manifestar.

Entre altres peticions, exigeix 
garantir el descans postguàrdia 
dels facultatius, la cotització de 
les guàrdies com a temps de tre-
ball i recuperar la jornada de 
36 hores.

Metges de Catalunya estima que la 
Primària necessita 1.000 facultatius més

dia del meTge
avui se celebra el dia 
mundial del metge de 
família i denuncien el 
dèficit de plantilla

n Tots els Centres d’Atenció 
Primària (CAP) de la provín-
cia de Lleida van començar la 
setmana passada a fer proves 
PCR a aquelles persones amb 
símptomes de Covid-19, sota 
criteri mèdic. 

Segons fonts de Salut, fins 
al moment en l’àmbit del pla 
de Lleida s’han fet 220 pro-
ves, mentre que al Pirineu 
han estat 99. 

Per aquesta raó, des de 

fa uns dies hi ha més ca-
sos conf irmats, però no 
s’ha produït un increment 
d’hospitalitzacions.

Així mateix, Salut ha ga-
rantit la capacitat de fer totes 
les PCR que siguin necessà-
ries a Catalunya en cas de 
rebrots i actualment poden 
fer-se unes 18.000 proves 
diàries, que augmentaran 
en les pròximes tres i quatre 
setmanes.

elS deTallS

Els CAP de la província ja han         
fet més de 300 proves PCR
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