
seus professionals després de la 
primera onada del mes de març. 
“No ens podem permetre posar 
en risc el sistema”, va arengar Far-
reny. 

baixa la mitjana d’edat

D’aquest augment de casos se 
n’ha de fer una lectura en termes 
d’edat perquè ha baixat mitjana 

d’edat en els perfils dels pacients, 
la majoria dels quals són menors 
de 60 anys i la meitat del total són 
menors de 50 anys. En aquest 
sentit, Divina Farreny va apuntar 
que majoritàriament són homes. 

En aquesta línia, el doctor es-
pecialista en epidemiologia Pere 
Godoy va tornar a remarcar que 
la població de la comarca que ha 

El Govern alerta d’un augment 
“insostenible” de casos entre 
joves de 15 a 29 anys al Segrià
Es descarta un confinament domiciliari, tot i que es constata 
que els contagis continuaran creixent durant els propers dies

Farré: “No 
ens podem 
permetre que 
tothom es 
quedi a casa”

lleida
judit castellà
Es preveia a principis de setmana 
i s’ha acabat constatant: l’aparició 
de casos positius de coronavirus 
ha anat augmentant a la comar-
ca del Segrià des de l’inici del 
confinament perimetral. S’han 
incrementat especialment entre 
els joves de 15 a 29 anys i, per ai-
xò, el Govern de la Generalitat fa 
una crida a la responsabilitat per 
frenar els contagis. Així ho va fer 
palès ahir el delegat del Govern a 
Lleida, Ramon Farré, que va aler-
tar d’un creixement “insosteni-
ble”. 

Farré va remarcar la necessitat 
de garantir la distància de segure-
tat i de complir amb les mesures 
establertes però va descartar en-
durir el confinament a la comar-
ca del Segrià. “No està previst 
modificar les actuals condicions 
de confinament perimetral”, va 
assegurar. Tot i que el tancament 
de la comarca “no té data de ca-
ducitat”, el delegat del Govern va 
ratificar que “allò que es va apro-
var la setmana passada es man-
té inalterable” i va recordar que 
“no estem en la fase inicial d’estat 
d’alarma”. En aquest sentit, Farré 
va sentenciar que “no ens podem 
permetre que tothom es quedi 
a casa seva” i que “l’activitat la-
boral es pot seguir fent amb to-
tes les precaucions” i “no estem 
plantejant reduir només als ser-
veis essencials”. 

Per la seva banda, la gerent de 
la regió sanitària de Ponent i Alt 
Pirineu i Aran, Divina Farreny, ja 
va avisar que els contagis “conti-
nuaran creixent els propers dies”, 
tal com s’havia pronosticat a prin-
cipis de setmana i, per això, va re-
marcar la importància de “reduir 
al màxim la interacció” amb les 
persones. Un augment de con-
tagis que cal frenar per protegir 
els col·lectius més vulnerables, 
la gent gran, però també per 
protegir el sistema sanitari i els 

FOtO: núria García/ Ramon Farré, divina Farreny i Pere Godoy durant la roda de premsa celebrada ahir

El pavelló poliesportiu de To-
rres de Segre acollirà els pri-
mers casos positius de Co-
vid-19 a partir de principis de 
la pròxima setmana, després 
que l’ajuntament del municipi 
hagi acordat aquesta decisió 
amb el Departament de Sa-
lut, amb la voluntat de seguir 
col·laborant i solidaritzar-se 
amb l’actual situació sociosa-
nitària excepcional del Baix 
Segrià. L’equipament munici-
pal, habilitat des de mitjans 
del mes de maig, oferirà pas-
sar el període de confinament 
a persones treballadores en 
la campanya de la fruita diag-
nosticades de coronavirus 
però que presenten signes 
lleus o són asimptomàtiques. 
Inicialment, els pacients pro-
cediran de l’Hotel Nastasi de 
Lleida. 

D’altra banda, Salut habili-
tarà el pavelló Onze de Setem-
bre de Lleida per poder acollir 
pacients de Covid-19 en el 
tram final de la seva recupe-
ració, abans de donar-los l’al-
ta. En aquest sentit, el Depar-
tament va concretar ahir que 
entraran en funcionament 80 
llits, alguns dels quals arribats 
de l’Hospital del Pallars, com 
ja va passar a l’abril. A més a 
més, s’instal·larà també una 
carpa al costat del Centre 
d’Atenció Primària de Prat de 
la Riba per atendre aquells 
pacients que poden ser posi-
tius en coronavirus. 

Torres de Segre 
acollirà positius 
al poliesportiu 
a partir de la 
setmana que ve
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Fan una 
crida a la 
responsabilitat 
per frenar la 
propagació 

passat la malaltia és baixa i va es-
bossar tres eixos principals amb 
els quals es treballa per frenar-ne 
la propagació. En primer lloc, la 
detecció i l’aïllament, amb la cor-
responent quarantena dels con-
tactes dels positius; en segon lloc, 
els cribatges i, finalment, l’aug-
ment de distància interpersonal. 

tRansmissió cOmunitàRia

Per Godoy, el fet que la mit-
jana d’edat dels pacients hagi 
baixat és un “aspecte positiu” 
perquè són casos més lleus i no 
hi ha una traducció tan alta en 
hospitalitzacions. No obstant ai-
xò, la lectura negativa que se’n 
fa és que també hi ha persones 
asimptomàtiques, fet que facilita 
que hi hagi més “transmissió co-
munitària”. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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