
El Centre de dia Candi Villafañé 
d’Aspid ha reprès l’activitat pre-
sencial després d’haver imple-
mentat tots els protocols neces-
saris per garantir un entorn segur 
als usuaris, tot i que el retorn a 
l’activitat presencial és voluntari 
i progressiu. 

En el moment de la reober-
tura de l’equipament han reprès 

l’activitat presencial 18 usuaris 
(16 dels quals combinen l’activi-
tat online i la presencial, mentre 
que 2 fan només presencial), que 
assisteixen al centre en grups re-
duïts i en dies alterns. Cal recor-
dar que el centre va tancar portes 
el passat 13 de març com a con-
seqüència de la crisi sanitària pro-
vocada per la Covid-19. 

El centre de dia d’Aspid 
reprèn l’activitat presencial 
amb 18 usuaris i grups reduïts 

La piscina de la Seu 
d’Urgell amplia el 
seu aforament al 
75% des de dilluns

L’Ajuntament de 
Les ratifica el Pla 
d’Acció Local per la 
crisi del Covid-19

Les parades de roba 
tornen aquest matí 
al Mercat del Barris 
Nord de Lleida

La piscina municipal de la Seu 
d’Urgell ampliarà el pròxim 6 
de juliol el seu aforament al 
75%, fet que comportarà que 
puguin gaudir d’aquest equi-
pament aquàtic més persones 
que fins aquesta primera set-
mana de funcionament.

Així un total de 250 perso-
nes, en lloc de les 160 perme-
ses fins ara, podran fer un ús 
de la piscina municipal, que 
seguirà adaptada a les mesures 
d’higiene per prevenir contagis 
de Covid-19. 

Conseqüentment, hi ha es-
tablert un comptatge tant a 
l’entrada com a la sortida dels 
usuaris per poder assegurar 
un control exhaustiu de l’afo-
rament de la instal·lació en tot 
moment.

El ple de l’Ajuntament de Les, 
el primer presencial des del 
decret de l’estat d’alarma, va 
aprovar dimecres el pressupost 
2020 i va ratificar el Pla d’Acció 
Local Covid-19.

Aquest pla contempla di-
ferents partides per reforçar 
l’emergència social i per adop-
tar mesures contra els efectes 
de la crisi econòmica derivada 
de la pandèmia (35.000 euros).

El document també contem-
pla la desinfecció, neteja i pro-
tecció d’espais i locals públics, 
l’aportació a l’escola, un incre-
ment per al reciclatge de llibres 
i per atendre emergències soci-
als en coordinació amb els ser-
veis competents.

El mercadet de Barris Nord re-
cuperarà avui la normalitat en 
tant que ja podrà incorporar el 
gruix de parades dedicades a la 
roba i complements, després 
de l’aturada que va experimen-
tar aquesta tipologia de venda 
arran de la crisi per la Covid-19. 
Tot i això els paradistes han ac-
ceptat reduir els metres de ca-
dascuna de les seves parades 
per compartir espai.
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Tremp reubica 
la seva Escola 
de Música per 
garantir les 
distàncies
L’Escola Municipal de Música 
de Tremp, fins ara ubicada en  
les instal·lacions de l’Institut 
del municipi, es reubicarà al 
Centre Cívic Tarraquet el curs 
vinent. 

L’Ajuntament de Tremp, per 
tal de mantenir el servei de 
l’escola de Música i degut al fet 
que l’Institut necessita aquells 
espais, ha decidit que l’equipa-
ment més adient i més segur 
és el Centre Cívic Tarraquet, un 
edifici on podrà oferir el curs 
amb totes les mesures d’higie-
ne i seguretat indicades pel de-
partament d’Educació. 

La Pobla de 
Segur acull 
un camp de 
treball adaptat 
al Covid-19
L’Ajuntament de la Pobla 
de Segur posa en marxa el 
camp de treball local per 
a joves de 12 a 18 anys. 
Aquest any, però, el camp 
de treball tindrà un format 
i una recompensa diferents 
a causa del Covid-19. D’una 
banda, els joves es distri-
buiran en grups de com a 
màxim 10 persones, i en 
lloc d’anar a Port Aventura, 
els participants rebran un 
val descompte de 30 euros 
per als comerços locals.

Entrades i sortides per 
franges i hores de pati 
esglaonades, mesures  
per al nou curs escolar
Grups estables amb un màxim de 25 
alumnes a primària i 30 a secundària
Barcelona
acn
El curs vinent les entrades, sorti-
des i hores del pati seran esglao-
nades, els menjadors s’organti-
zaran en base als grups estables 
i mantenint la distància entre 
aquests grups i les famílies no po-
dran accedir, per regla general, a 
les instal·lacions. 

Aquestes són algunes de les 
mesures que contempla el ‘Pla 
d’actuació per al curs 2020-2021 
per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia’. Els centres 
hauran d’organitzar les entrades i 
sortides en franges diferenciades 
de 10 minuts i amb la previsió 
que aquestes entrades i sortides 
es puguin allargar una mitja hora. 

El conseller va afegir ahir que 
els grups estables no tenen per-
què ser heterogenis i que es tre-
balla perquè en cap cas se superi 
la ràtio de 25 alumnes a primària i 
30 a secundària. En aquest sentit, 
ha explicat que part del personal 
que es contractarà anirà a evitar 
aquestes sobreràtios.

L’ús de mascareta i la distàn-
cia física seran necessàries fora 
d’aquests grups estables. .

La higiene de mans serà ne-
cessària a l’arribada i sortida 

del centre, abans i després dels 
àpats, abans i després d’anar al 
lavabo i abans i després de les di-
ferents activitats, també el pati. 
També en l’àmbit de la higiene, 
la ventilació ha de ser una de les 
principals mesures de prevenció.

El servei de menjador es pres-
tarà, i les cantines en el cas dels 
instituts, i que es farà amb més 
torns i amb grups estables. 

Ustec, en contra

Per la seva banda, Ustec va 
reiterar que el pla dels departa-
ments de Salut i d’Educació per 

al curs escolar 2020 – 2021 en 
el marc de la pandèmia del co-
ronavirus només funciona “si 
l’alumnat no és un vector de con-
tagi”, un premissa que “no es 
pot, malauradament, donar per 
certa”. Davant d’això el sindicat 
segueix defensant com a solució 
més eficaç fer grups més petits, 
amb ràtios més baixes.

En aquest escenari, Ustec 
anuncia que es “reserva” el dret 
d’anar a Inspecció del Treball si 
la situació sanitària “no confirma 
les hipòtesis” del Departament 
de Salut.
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