
Desconfinen una aula sense fer 
proves a cap alumne a Balaguer
Salut diu que quan hi ha acumulació 
de casos n’hi ha prou amb l’aïllament
Lleida
Ó. BUETAS
Els alumnes de 4rt de Primària 
del col·legi Gaspar de Portolà de 
Balaguer van tornar recentment 
a les classes en haver estat con-
finats a casa la primera setma-
na de novembre perquè un dels 
nens va donar un resultat positiu 
en Covid-19. Tot i això, destaca el 
que fet que a cap dels companys 
del noi que va patir coronavirus 
se’ls hi va fer la corresponent pro-
va PCR, segons ha tingut coneixe-
ment LA MAÑANA.

En aquest sentit, des del cen-
tre educatiu balaguerí es va ma-
nifestar a aquest diari que es 
van seguir tots els protocols es-
tablerts pel Departament de Sa-
lut de la Generalitat, així com les 
indicacions que se’ls hi va donar. 
Per la seva part, des de Salut es va 

Salut explica 
els eixos per 
enfortir l’àmbit 
de l’atenció 
primària
Els responsables de Salut a Lleida 
van explicar ahir als representants 
dels consistoris, per mitjà d’una 
desena de reunions telemàtiques 
organitzades a través de la Dele-
gació del Govern i dels consells 
comarcals, el Pla d’enfortiment i 
transformació de l’atenció primària 
dissenyat pel Servei Català de la Sa-
lut.  Aquest pla servirà per reforçar 
l’atenció primària més enllà de la 
COVID-19. Permetrà, per mitjà d’un 
pla d’accions i mesures estructurals, 
potenciar nous rols professionals, 
millorar les eines tecnològiques, 
ampliar i habilitar espais i optimit-
zar els processos de treball, per 
atendre l’augment de la demanda.

‘Fem salut en temps 
de Covid’, un curs 
adreçat a dones en 
situació vulnerable
El Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones (SIAD) del Con-
sell Comarcal de les Garrigues 
organitza el curs Fem salut en 
temps de COVID, adreçat a do-
nes en situació de vulnerabili-
tat. L’activitat, que constarà de 
vuit sessions esportives guia-
des online durant els mesos 
de novembre i desembre, té 
l’objectiu d’oferir a les partici-
pants un espai de cura de l’es-
tat físic i mental, mitjançant el 
qual podran aprendre estratè-
gies d’apoderament com a fac-
tor protector de les violències 
masclistes. El curs, que s’inicia-
rà la setmana vinent amb vuit 
persones beneficiàries, està fi-
nançat pel Ministeri d’Igualtat.

FOTO: T. Alcántara / Imatge del col·legi Gaspar de Portolà de Balaguer

explicar que pot ser que les PCR 
s’endarrereixin pel volum de feina 
dels equips que prenen les mos-
tres si coincideixen molts grups. 
Per aquest motiu, com que els 
grups ja estan fent la quarantena 
i s’han pres totes les mesures, i a 

més ha passat més de 10 dies, ja 
no es fan les proves, sent suficient 
amb l’aïllament.

El nombre de grups escolars 
confinats a Catalunya per un posi-
tiu de Covid-19 era ahir de 1.475, 
17 menys que dijous. Segons les 

dades del Departament d’Edu-
cació, representen el 2,05% del 
total. Hi ha 35.071 persones con-
finades, 395 menys que en el ba-
lanç anterior. D’aquestes, 33.442 
són alumnes, 1.571 docents i 
personal d’administració i ser-
veis i 58 personal extern. En els 
darrers deu dies s’han confirmat 
3.273 positius, 2.994 entre alum-
nat, 260 entre docents i personal 
d’administració i 19 entre perso-
nal extern. Els positius acumulats 
declarats són 27.937, 334 més 
que en el balanç anterior. Pel que 
fa als centres escolar de la demar-
cació de Lleida, ahir hi havia un 
total de 57 grups confinats i 1.266 
persones confinades

Així mateix, cal indicar que 
ahir hi havia 3 centres comple-
tament tancats a Catalunya, els 
mateixos que dijous. Es tracta de 
l’Escola del Montgoi-ZER Poblet 
de Vilaverd (Conca de Barberà), 
l’Escola Bressol Municipal de Llí-
via a Lleida (Segrià) i l’Escola Salàs 
de Pallars-SER Pallars Jussà de Sa-
làs de Pallars (Pallars Jussà).

La síndica d’Aran, Maria Vergés, 
s’ha dirigit a la consellera de 
Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, Meritxell Budó, per  
sol·licitar una reunió de la Comis-
sió Bilateral dels governs de la 
Generalitat i el Conselh Generau 
d’Aran, tal com estableix la Llei 
1/2015 de Règim Especial d’Aran, 
que diu que aquesta Comissió ha 

de reunir-se, almenys, una vega-
da a l’any. Davant la publicació 
de les mesures del pla d’obertu-
ra d’activitats de la Generalitat, 
la síndica ha manifestat que: “és 
necessari que aquestes decisions 
que afecten de forma tan directa 
al nostre territori siguin consen-
suades amb el govern del Con-
selh Generau d’Aran”. 

La síndica d’Aran vol una 
reunió amb el Govern per 
“consensuar” la reobertura

Mollerussa eximirà als establi-
ments dedicats a la restauració 
i que comptin amb terrassa del 
pagament de les taxes per ocu-
pació de la via pública durant el 
2021. D’aquesta manera, el con-
sistori renunciarà a ingressar de 
cara al pròxim exercici els 27.000 
euros previstos per aquest con-
cepte. L’objectiu de la mesura, 

que afecta una vintena d’establi-
ments que presten aquest ser-
vei, és oferir una ajuda indirecta 
i d’estímul per a la recuperació 
econòmica del sector de l’hosta-
leria i la restauració tocat per les 
mesures de contenció de la Co-
vid19. D’altra banda s’està aca-
bant la nova ordenança d’ocu-
pació de la via pública.

Els bars i restaurants de 
Mollerussa s’estalviaran la 
taxa de terrasses l’any 2021
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La sanitat lleidatana no permet 
la interrupció lliure de l’embaràs
Tots els professionals s’atenen al dret d’objecció de consciència
Les dones que volen 
interrompre de manera 
voluntària un embaràs a 
Lleida, no ho poden fer a 
cap centre de salut de la 
demarcació ja que tots els 
professionals s’atenen a 
l’objecció de consciència.

Lleida
REDACCIÓ
Lleida és l’única demarcació de 
tot Catalunya on no es poden dur 
a terme avortaments quirúrgics, 
a més, perquè no hi ha cap centre 
acreditat per a aquesta pràctica. 
Segons va explicar ahir a Catalu-
nya Ràdio el responsable de ge-
rència de processos integrats del 
CatSalut, Ramon Escuriet, “es va 
contractar les clíniques que com-
plien els requisits i havien rebut 
l’autorització per a aquestes ope-
racions. En el cas de Lleida no se 
n’hi va presentar cap”.

L’Arnau de Vilanova atén les 
pacients que han d’interrompre 
l’embaràs només si és per causes 
mèdiques, és a dir, si hi ha risc 
per a la mare o el fetus, fins a les 
vint-i-dues setmanes de gesta-
ció, quan es possible realitzar un 
avortament farmacològic.

Quan la interrupció de l’emba-
ràs es vol dur a terme de forma 
voluntària, només hi ha l’opció de 
fer-ho mitjançant un avortament 
farmacològic, que s’ha de realit-
zar durant les primeres nou set-
manes de gestació. Les píndoles 
abortives es faciliten a l’Arnau de 
Vilanova, en un Centre d’Atenció 
Primària de Lleida i als de Bala-
guer, Mollerussa i Tàrrega. No 
obstant això, passades les nou 
setmanes i fins a la setmana ca-
torze, només es pot interrompre 
l’embaràs a través d’un avorta-
ment quirúrgic. Les clíniques pri-
vades tampoc volen fer avorta-
ments i molts dels professionals 
s’acullen al dret a l’objecció de 
consciència

En aquesta situació, les dones 
de tota la demarcació s’han de 
desplaçar a altres centres que es 
troben a més de cent quilòme-
tres situats a les demarcacions de  
Tarragona, Girona o Barcelona 
per poder avortar.

AVORTAR AL PIRINEU

A la regió sanitària del l’Alt Pi-
rineu i Aran, tampoc es pot avor-
tar farmacològicament, ja que ni 
a l’Hospital de Cerdanya, ni al de 

FOTO: N.G. / L’Arnau de Vilanova dona opció a l’avortament farmacològic

la Seu d’Urgell, ni al del Pallars, ni 
al de Vielha ofereixen l’opció de 
la píndoles abortives. En alguns 
casos, perquè el centre no està 
acreditat i en altres perquè els 
professionals exerceixen el seu 
dret a objectar. En el cas del Pa-
llars, Marta Bacardit, de l’associa-
ció de Dones Feministes, assenya-
la les institucions i afirma que “les 
institucions pallareses, tan políti-
ques com sanitàries, ho saben i 
ho han mantingut en silenci”.

Les dones pirinenques que 
volen o necessiten avortar han 
d’anar fins al CAP de Balaguer, a 
uns 150 quilòmetres, que és el 
que els queda més a prop, per 
aconseguir un tractament farma-
cològic abortiu, o bé anar fins a 
Barcelona per sotmetre’s a una 
operació quirúrgica, assumint les 
despeses del desplaçament.

Des del Departament de Salut 
van admetre que “aquest proble-
ma fa anys que s’arrossega”.

El secretari general de Salut, 
Marc Ramentol, va assegurar 
que Salut coneix la situació so-
bre l’avortament al Pallars, on 
no es poden fer interrupcions 
voluntàries de l’embaràs a cau-
sa de “l’objecció de conscièn-
cia dels dos professionals que 
l’haurien de practicar”. Per la 
seva part, la consellera Alba 
Vergès va explicar que “Salut 
està treballant en la recerca de 
solucions” i va afegir que s’es-
tan posant en contacte amb 
altres hospitals “que ho puguin 
fer de manera provisional” 
però va apuntar que això “re-
quereix un cert procés d’acre-
ditació”, i va afirmar que “es 
treballa per garantir els drets 
de les dones per dur a terme 
aquestes intervencions de ma-
nera segura i amb garanties”.

El Departament 
de Salut coneix 
la situació i 
treballa per 
trobar solucions

L’EMU 
aprova uns 
pressupostos 
amb 6,8 milions 
en ingressos
El Consell d’Administració de 
l’Empresa Municipal d’Urbanis-
me (EMU) va aprovar ahir el pres-
supost de l’entitat per al 2021, 
que van comptar amb l’aprova-
ció dels consellers designats per 
ERC, JuntsxCat, Comú i PP, l’abs-
tenció del PSC i el vot negatiu de 
Ciutadans. Aquests pressupos-
tos, contemplen uns ingressos 
de 6.860.000 euros, dels quals 
3.650.000 corresponen a l’apor-
tació de l’Ajuntament de Lleida. 
Es contempla una reducció del 
deute de l’empresa municipal de 
4,3 milions, passant dels 47,5 ac-
tuals a 43,2, si es compleixen les 
previsions de venda de parcel·les.

L’empresa concessionària del 
servei municipal d’aigües Aqua-
lia, duu a terme la revisió i man-
teniment preventiu a la zona de 
Rambla d’Aragó. Durant els tre-

balls, es va localitzar una fuita en 
una canonada i es va aprofitar el 
forat obert a terra per reparar la 
fuita, canviar la vàlvula i mun-
tar-hi un comptador sectorial.

Manteniment de la xarxa 
d’aigües a Rambla d’Aragó

FOTO: T. Alcántara / Operaris reparen la fuita trobada al manteniment

Finalment es van retirar ahir, 
després de dos anys, unes pe-
ces que bloquejaven part d’un 
carril a l’alçada de Passeig de 
Ronda de la falda del Turó de 

Gardeny. El regidor d’Urbanis-
me, Toni Postius, va apuntar “la 
deixadesa als antics governs de 
la Paeria” a Twitter on celebrava 
l’inici de les tasques de retirada.

Retiren les peces de ciment 
que ‘bloquejaven’ Ronda

FOTO: Twitter / Tasques per retirar les peces que dificultaven el pas
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