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Sumen 211 d’un total de 474 decessos des del març, percentatge similar al de Catalunya i Espanya

Gairebé la meitat de morts per
Covid a Lleida, en residències
Falta de personal || Salut i sindicats
Gran brot a la de Tremp || Hi ha 14
defuncions, tota la plantilla és positiva alerten que hi ha problemes per
cobrir llocs de treball en geriàtrics
i traslladen els usuaris no infectats

Millora || Els centres que van patir
casos a l’inici de la segona onada ja
han tornat a la normalitat
segre

magdalena altisent

Classe amb la finestra
oberta al col·legi
Frederic Godàs.

El teatre aixeca el teló a Tàrrega
El Teatre Ateneu de la capital de l’Urgell va reobrir ahir amb la
representació de Celebraré mi muerte, una obra sobre l’eutanàsia.
El públic gairebé va omplir l’aforament màxim disponible, el 50%.

El Govern estudia no
comptar els nens en
el límit en reunions

Les pimes demanen
més ajuts per evitar
retallar llocs de treball

El conseller d’Interior diu que
el màxim de 10 per Nadal seria
només d’adults.

Pimec avisa que un 30% podrien veure’s obligades a tancar per la crisi.
és notícia ❘ 3-11

Els grups escolars confinats són ara
només la tercera part que fa un mes
Les escoles i instituts de Lleida compten actualment amb
només 52 grups confinats, en
els quals hi ha 1.234 alumnes
i docents, la tercera part que fa

un mes, quan van assolir el màxim en el que va de curs. Salut
admet que la transmissió del
virus als centres és inferior del
que s’esperava i valora especi-

El pàrquing de l’Arnau apujarà fins
a un 80% les tarifes al personal
lleida ❘ 15

alment el fet que les famílies
estiguin complint al peu de la
lletra la quarantena dels nens
de les classes en les quals s’ha
registrat algun positiu.

El Sedis s’atansa a la
Copa al vèncer (73-69)
després de 4 derrotes

esports ❘ 29
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Catorze morts a la residència de
Tremp i només vuit usuaris negatius
Hi ha 115 residents contagiats i traslladaran la resta a la Pobla i Guissona || La
pràctica totalitat de la plantilla dóna positiu i el Jussà es mobilitza per ajudar
acn

r. r. / x. r.

❘ lleida ❘ La residència de la Fundació Fiella a Tremp acumula
14 decessos des de l’inici del
brot de coronavirus registrat el
passat dia 19. Quatre d’aquestes persones van morir ahir. El
geriàtric té ara 115 residents
infectats i només vuit que no
ho estan. Aquests últims seran
traslladats a la residència pública de la Pobla de Segur i a la
de Guissona. També han donat
positiu trenta treballadors, la
pràctica totalitat de la plantilla,
des de la direcció i les religioses
fins al personal tècnic. Els alcaldes del Pallars Jussà van rebre aquesta informació per part
de la Generalitat durant una
reunió telemàtica que es va fer
a últimes hores de la tarda per
abordar la situació del centre,
intervingut per la Generalitat
(com va avançar SEGRE ahir).
La gestió de la residència
quedarà temporalment en mans
de l’empresa pública GSS, i Salut podria designar un gestor
privat al llarg de la setmana
vinent. També buscarà personal per al centre, com zeladors,
infermers i auxiliars d’infermeria, així com estudiants d’últims anys d’aquestes titulacions. Així mateix, els bombers
portaran a terme tasques de
desinfecció.
La gravetat del brot obligarà
a prendre mesures més enllà
de la mateixa residència. Així,

les claus

Reunió urgent

z Representants de la delegació
del Govern i del departament
de Salut es van reunir de forma
telemàtica amb alcaldes del Pallars Jussà per abordar la situació de la residència. Onze dels
catorze alcaldes de la comarca
hi van assistir, a més dels presidents dels consells comarcals
del Pallars Jussà i el Sobirà.

Intervenció del Govern
z GSS assumeix la gestió del
centre després que la pràctica
totalitat de la plantilla hagi donat positiu en Covid-19.

Famílies sense informació

Imatge recent de la residència de la Fundació Fiella de Tremp.

s’habilitarà un servei d’atenció psicològica per als familiars dels residents. Al seu torn,
l’hospital de Tremp traslladarà
a l’alberg d’aquesta localitat els
pacients sociosanitaris per deixar places lliures davant d’un
eventual augment dels ingressos de malalts per Covid-19.
El centre mèdic té actualment
onze hospitalitzats per aquesta
raó i capacitat per a nou més.
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Davant de la necessitat urgent
de més personal, la delegació
del Govern al Pirineu sol·licitarà als ajuntaments una llista
d’allotjaments disponibles per
a persones que vagin a treballar
a la residència.
Els ajuntaments, per la seua
part, es van posar a disposició
de la Generalitat per col·laborar davant de la difícil situació de la residència. Exemple

z Familiars de residents van
criticar la falta d’informació
sobre l’estat de salut dels usuaris des de l’inici del brot de
coronavirus.

d’això és el de Tremp, que es
va oferir a brindar suport administratiu i de la brigada municipal perquè el personal de
Salut pugui concentrar-se en
tasques assistencials. De la mateixa manera, altres municipis
van oferir col·laboració i van
apuntar fins i tot la possibilitat de fer aportacions per a la
comprar material de protecció
per a la residència.

Agramunt no
reprendrà encara
les activitats
extraescolars
Per l’alta velocitat de
transmissió del virus
REDACCIÓ

❘ AGRAMUNT ❘ L’ajuntament
d’Agramunt va acordar ahir
mantenir la suspensió de les
activitats extraescolars en
equipaments municipals fins
que la velocitat de propagació de la Covid (Rt) al municipi baixi d’1. L’Rt a Agramunt
era ahir d’1,3 (segons la Generalitat) i d’1,16 (segons el
consistori), per la qual cosa
preveuen que en pròximes
dies se situï per sota d’1. En
aquest sentit, no hi ha un dia
concret per a la reobertura de
les activitats extraescolars
sinó que ho faran quan els
indicadors epidemiològics
ho permetin. Agramunt va
concloure divendres el cribratge massiu amb 1.437
tests d’antígens en dos dies
i només tres casos positius,
encara que manté restriccions a la desescalada.

Activitats culturals
Per la seua banda, les activitats culturals organitzades
per l’ajuntament de la capital
del Sió també segueixen ajornades fins almenys el dia 7
de desembre (vegeu SEGRE
d’ahir). Amb tot, ahir es van
reprendre les sessions de
cine al Casal Agramuntí, ja
que el consistori vol afectar
al mínim possible les activitats del sector privat, molt
perjudicat per les restriccions
derivades de la pandèmia del
coronavirus.

magdalena altisent

a.a.

Les proves es van fer ahir al Centre de Cultura d’Almacelles.

Cap positiu després de 369 proves
al cribratge massiu d’Almacelles
L’Eix Comercial es torna a omplir l’endemà del Black Friday
❘ lleida ❘ L’endemà del Black Friday el Eix Comercial es va tornar a omplir, tant al matí com
a la tarda, de ciutadans a la
recerca d’ofertes. No obstant,

els comerciants van assenyalar que noten menys afluència de clients que altres anys,
mentre que alguns ciutadans
van recalcar que altres anys hi

havia més ofertes i descomptes. D’altra banda, la limitació
d’aforament al 50 per cent als
comerços va provocar cues per
entrar en alguns.

❘ almacelles ❘ El cribratge massiu
per detectar contagis de Covid
a Almacelles va començar ahir
amb 369 proves d’antígens que
es van saldar sense un sol positiu en tota la jornada. Hi va
haver llargues cues de veïns que
van voler sotmetre’s a aquestes

proves, que seguiran al llarg del
dia d’avui. Segons responsables
de la regidoria de Salut, més de
50 persones van arribar a esperar torn a l’entrada del Centre
de Cultura, on es va fer el cribratge, i la cua va arribar als
carrers Major i Batlle Simó.
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Gairebé el 50% dels morts
de Lleida, en residències
Sumen 211 defuncions, davant el total de 474 en el conjunt de la província,
segons dades de Salut, que mostren percentatges similars als de Catalunya i
Espanya || La conselleria apunta que el virus té “menys impacte pel que fa a
mortalitat” en aquesta segona onada i els centres extremen les precaucions
residència d’esterri d’àneu

x.rodríguez / redacció

L

es residències de Lleida
acumulen gairebé la meitat
dels morts per Covid a la
demarcació. Els centres de les
regions sanitàries del pla i del
Pirineu acumulen des del març
211 morts, una xifra que no inclou la totalitat dels 14 decessos
al geriàtric de Tremp; davant
un total de 474 a la província,
segons dades de Salut. En el conjunt de Catalunya es dóna una
situació similar (7.314 òbits en
geriàtrics i un còmput global de
15.797 defuncions) i a Espanya
hi ha gairebé 25.000 morts en
residències i més de 44.000 en
total.
En la segona onada, les residències de la demarcació ja sumen 51 víctimes mortals des de
l’1 d’octubre (9 d’ells entre el 18
i el 24 d’aquest mes). No obstant, Ana Mari Fité, delegada
de Salut per a la coordinació de
les residències a la regió sanitària de Lleida, va explicar que el
virus ara té “menys impacte en
mortalitat”. A més, els centres
“cada vegada estan més preparats” i tenen plans de contingència que es van actualitzant.
“En aquesta segona onada no
ha faltat material de protecció”,
va dir, una cosa que els geriàtrics van denunciar a l’inici de la
crisi sanitària. Els centres, que
ja es van blindar a la primave-

ra, segueixen mesures severes.
Per exemple, a la residència
d’Esterri d’Àneu, on no hi ha
hagut ni un sol positiu, quan un
usuari surt del centre (encara
que sigui per anar al metge) ha
de sotmetre’s a un PCR i estar
aïllat deu dies, segons va explicar la directora, Pia Lloret. Una
altra de les diferències amb la
primera onada són les visites.
Durant el primer confinament
estaven totalment prohibides,
mentre que actualment es permeten en centres sense casos
(verds) i en aquelles que tenen
el brot controlat i estan sectoritzats (taronges). Aquesta decisió es va prendre pels beneficis
que suposa per a les persones
grans veure els seus. “Les visites aporten un benefici impor-

centres preparats

Salut assegura que els
centres estan “cada vegada
més preparats” i que ara no
falta material de protecció

Usuàries de la residència d’Esterri d’Àneu pedalant.
residència d’esterri d’àneu

El geriàtric d’Esterri, sense casos des del març. La residència d’Esterri d’Àneu no ha tingut cap cas de
coronavirus en tota la crisi sanitària. A la imatge, alguns dels usuaris fent gimnàstica. En aquest centre es
van suspendre les visites a finals d’octubre i els padrins fan videotrucades amb els familiars.

tant en la salut psicoemocional
d’aquestes persones”, va dir
Fité. Alguns de geriàtrics han
suspès les visites com a mesura
de prevenció i els usuaris estan
en contacte amb els familiars a
través de videotrucades. A la
residència Sant Antoni de Pàdua
de Lleida ciutat les mantenen,
encara que des d’Adesma van
assenyalar que han proposat a
la conselleria de Treball no programar-les els dies de Nadal,
Sant Esteve i Any Nou perquè
ningú no se senti desplaçat en
aquestes dates assenyalades, ja
que les visites estan limitades.
Per això, les potenciaran en els
dies previs i posteriors. Fité va
destacar que l’atenció social i
la sanitària “cada vegada estan
més integrades” i va remarcar
que les mesures s’han intensificat. Va recordar que han incorporat deu tècnics de Salut
Pública que s’encarreguen de
supervisar les mesures de prevenció i control de la infecció i
revisen les possibles sectoritzacions i circuits perquè s’apliquin
correctament en cas de brot. A
més, el servei de PADES, que està especialitzat en pacients complexos, s’activa en cas que sigui
necessari “per millorar l’atenció
i el maneig clínic” de les perso-

les c

Residències de Lleida
z A les comarques de Lleida hi ha un
total de 87 residències de la tercera
edat: 73 a la regió sanitària del pla i
14 a la del Pirineu i Aran.

Morts
z En aquesta segona onada de la
Covid, a les residències de Lleida
hi ha hagut 51 defuncions (37 a la
regió sanitària del pla), segons dades de Salut. Les altres 160 víctimes mortals corresponen a morts
que es van produir entre el març i
el setembre.

Situació per comarques
z El Segrià acumula des del març
137 morts en residències. El segueixen el Jussà i l’Urgell, amb 14 morts
cada una. La Noguera en té un total
de 10. A la Segarra n’hi ha 7, al Pla
d’Urgell, 6, i a Aran, 5. A les Garrigues i el Solsonès, 4. A l’Alt Urgell,
3, i al Sobirà, 1. A tota la Cerdanya
(entre els pobles de Lleida i els de
Girona), 11. A la Ribagorça no hi ha
hagut defuncions.

Centres ‘blancs’
z Una vintena de residències (entre
les de persones grans, discapacitats
i salut mental) no han tingut cap cas
des del març.

Intervenen el centre de Tremp
z La conselleria de Salut va intervenir divendres la residència de la
Fundació Fiella de Tremp. A les comarques de Lleida també van ser
intervinguts els geriàtrics Mare Marcel·lina de Verdú, la Miniresidència
Geriàtrica de Bellver de Cerdanya
i La Teva Llar de Lleida ciutat. En
aquests tres centres ja no hi ha casos actius de Covid.

Tècnics de Salut Pública
z Les regions sanitàries de Lleida i
del Pirineu han incorporat 10 tècnics de Salut Pública. Supervisen
les mesures de prevenció i control
i revisen possibles sectoritzacions i
circuits perquè s’apliquin correctament en cas de brot. El servei PADES, especialitzat en pacients complexos, s’activa si cal per millorar
l’atenció de les persones grans.
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laboral
adesma

Una de les noves usuàries de la
Sant Antoni de Pàdua de Lleida i
que està aïllada.

“Ens trobem amb dificultats per trobar personal”
n La delegada de Salut per a la
coordinació de les residències
a la regió sanitària de Lleida,
Ana Mari Fité, va explicar que
“ens trobem amb dificultats
per trobar personal”, sobretot infermeres, un fet que va
atribuir a la “falta de reconeixement social del sector” i que
s’han de “millorar els convenis laborals”. En la mateixa
línia es van expressar els sindicats CCOO i UGT, que van
remarcar que els treballadors
estan preparats per fer front a
la pandèmia del coronavirus,
encara que van demanar que
s’ampliïn les plantilles. També van valorar positivament

els cribratges que es porten
a terme als treballadors, que
ara seran setmanals. En aquest
sentit, Helena Motos, responsable de Sanitat de Comissions
Obreres (CCOO) a Lleida, va
explicar que els empleats estan
“conscienciats”, però “esgotats”. Va remarcar que “partim
de plantilles insuficients” que

sindicats

Els sindicats asseguren
que els treballadors estan
preparats, però demanen
ampliar les plantilles

fan un “sobreesforç increïble”
i va assenyalar que un dels
problemes és “la part emocional que pateixen”. Motos va
demanar un “reconeixement
professional” per part de la
Generalitat, millorar les ràtios
de personal per poder atendre
les persones grans “de forma
integral” i també “dignificar
el sector”. Motos va recordar
que en aquesta segona onada
hi ha hagut casos en residències que a la primavera es van
deslliurar de la Covid.
Per la seua banda, Antonio
Ordóñez, responsable de Sanitat i Dependència d’UGT, va
demanar també més atenció
residència l’onada de les borges

Nous ingressos als centres

balanç

“En unes hores vam passar
a ser un hospital”, diuen des
del centre Monestir de Sant
Bartomeu de Bellpuig

z Algunes residències ja fan ingressos de nous usuaris. En aquests casos, els padrins han de donar negatiu en un PCR i estar catorze dies en
aïllament. No obstant, alguns centres van destacar que les famílies
són ara més reticents a portar les
persones grans a un geriàtric. A la
imatge superior, una dona complint
la quarantena al tractar-se d’un nou
ingrés.

Visites
z Salut permet les visites de familiars a les residències verdes (sense
casos actius) o taronges (amb un
brot controlat i sectoritzades). A les
roges (amb brots) estan prohibides.
A Lleida, la majoria de les residències són verdes i a la regió sanitària
del pla hi havia divendres passat un
total de vuit centres rojos. Malgrat
estar autoritzades les visites, alguns
geriàtrics les han anul·lat per l’auge de contagis i els usuaris mantenen el contacte amb la família per
videotrucades.

Mesures
z Els geriàtrics de Lleida segueixen
extremant les precaucions per evitar que entri el virus.

mèdica i d’infermeria i que
les plantilles estiguin “més
dimensionades”. Ordóñez va
destacar que “ningú estava
preparat per a la pandèmia”,
encara que els treballadors
s’han format per fer front a la
Covid a les residències. Així
mateix, va posar èmfasi en el
fet que “els usuaris no sempre tenen el mateix grau de
dependència”. De la mateixa
manera, va assegurar que “si
aquest sector estigués més ben
pagat, no hi hauria tants problemes per trobar personal” i
va assegurar que és “una feina
molt agradable, però està molt
mal pagada”.

La residència de les Borges deixa enrere el brot. La residència per a persones grans de la capital de les
Garrigues, gestionada per l’empresa L’Onada, va donar per superat a començaments d’aquest mateix mes
el brot que s’hi va detectar a l’octubre. El geriàtric va tornant a poc a poc a la normalitat.

adesma

adesma

Geriàtrics mantenen les
visites de familiars
Geriàtrics com el de Sant
Antoni de Pàdua d’Adesma,
a la capital del Segrià (a les
imatges), continuen rebent
visites dels familiars. Altres
centres han optat per suspendre-les per precaució.

nes grans. Fité també va destacar que Salut Pública, Atenció
Primària i el departament de
Treball, Assumptes Socials i Famílies treballen “de forma molt
coordinada i conjunta”.
Pel que fa als brots, que en
aquesta segona onada han arribat a afectar una vintena de
centres, Fité va assenyalar que
“habitualment es descobreixen
a través dels cribratges a treballadors”, que ara es porten a
terme cada setmana. “Habitualment és algú extern que porta
el virus”, va dir. Va destacar la
importància de la formació dels
treballadors perquè la seua seguretat “implica la dels usuaris”

contacte

Les visites es mantenen
en centres sense casos o
amb positius aïllats, pels
beneficis que aporten

i va assenyalar que els serveis de
prevenció de riscos laborals vetllaran per a aquesta formació.
Les residències que van tenir
casos al principi de la segona
onada ja han donat els brots per
superats. Aquest és el cas de
Monestir de Sant Bartomeu de
Bellpuig, on hi va haver quaranta-un residents i vuit treballadors positius. El director, Benjamí Nus, va destacar que “en
unes hores ens vam transformar
d’una residència a un hospital”.
Va reconèixer que “va ser dur,
perquè vam haver de contractar personal i els avis tampoc
ho passaven bé”. Tan aviat com
van poder, van anar habilitant
sales per recuperar activitats
i la socialització dels padrins.
Va destacar la bona relació amb
Salut i el CAP: “No ens va faltar
mai material, vam sectoritzar
des del minut zero i vam ser al
més transparents possible.” El
geriàtric de les Borges també ha
superat el brot, que es va saldar
amb una trentena d’usuaris positius i set morts, i a poc a poc
recupera la normalitat. Per la
seua banda, els geriàtrics de
Cabanabona i Benavent de Segrià ja no tenen tampoc casos
actius. De la mateixa manera,
tornen a ser centres verds el
Mare Marcel·lina de Verdú (on
hi va haver 11 víctimes mortals), La Teva Llar de Lleida i la
residència de Bellver, que van
estar intervingudes. Divendres,
Salut va intervenir el geriàtric
de la Fundació Fiella de Tremp
(vegeu la pàgina 5). A la Llar de
Sant Josep de la Seu d’Urgell
es va detectar un brot el passat
dia 10, quan feia gairebé un mes
que s’havien restringit les visites. Segons les últimes dades,
en aquest centre hi ha 57 usuaris, 14 treballadors i 1 religiosa
contagiats i hi ha hagut 5 morts.
Fonts mèdiques van destacar
que “està tot sectoritzat i amb
els circuits clars”.

Pallars/Alta Ribagorça
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

comarques

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

municipis reconeixements

Primers actes per celebrar els vint anys
del Patrimoni Mundial a la Vall de Boí
Des d’ahir i fins dilluns, tot i que la major part de la celebració s’ajornarà a l’any que ve
maría molina

❘ la vall de boí ❘ L’ajuntament de
la Vall de Boí va iniciar ahir
els actes per celebrar els vint
anys de la declaració de Patrimoni de la Humanitat del
seu conjunt de nou esglésies
romàniques, el 30 de novembre de l’any 2000. Tanmateix,
la crisi sanitària i les restriccions a la mobilitat han portat
l’ajuntament i el patronat de
Turisme a ajornar fins al 2021
la major part de les celebracions. Segons l’alcaldessa de la
Vall de Boí, Sònia Bruguera,
també s’ha ajornat a l’any que
ve el cinquè aniversari de la
declaració de les falles com
a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat.
Ahir van començar unes jornades de portes obertes que es
prolongaran fins dilluns a la
tarda a Sant Climent de Taüll,
Sant Joan de Boí i Santa Eulàlia d’Erill la Vall. Es fan de
10.00 a 14.00 hores i de 16.00
a 19.00, mentre que Sant Feliu
obre de 10.00 a 14.00 hores i
la Nativitat de 16.00 a 19.00
hores.
Val a recordar que les esglésies no han tancat des que
va finalitzar el confinament

p.v.b.

domiciliari per la Covid-19
per tal d’aprofitar les visites
turístiques a l’estiu. Bruguera va reconèixer que l’actual
tancament perimetral municipal deixa molt poques opcions a l’arribada de visitants.
Tanmateix, va destacar que el
vintè aniversari és motiu de
celebració.
Per av u i d iu menge s’ha

les claus

Conjunt protegit

z Les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll,
Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de
Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l’Assumpció de Cóll i l’ermita de
Sant Quirc de Durro ostenten
la catalogació de Patrimoni de
la Humanitat.

menys visitants

El tancament perimetral
de cap de setmana redueix
les visites, tot i que els
temples estan oberts
organitzat a les 18.15 hores
l’observació de la sortida de la
Lluna, Júpiter i Saturn des del
mirador astronòmic de Sant
Quirc de Durro. L’activitat es
podrà seguir en directe a través del canal d’Instagram del
Parc Nacional d’Aigüestortes i
Sant Maurici a @pnaiguestortes. Dilluns començarà amb un
repic de campanes a les 10.00
hores a totes les esglésies, tal
com es va fer fa 20 anys quan
es va conèixer la declaració.

Santa Maria, tancada
z L’església de Santa Maria
s’ha tancat per la Covid-19,
ja que no es pot tenir un vigilant tot el dia que vetlli pel
compliment de les normes de
seguretat per evitar contagis.
Mentre que la resta de temples estan oberts al turisme,
Santa Maria també estava
oberta al culte.

Actes de dilluns

Visitants a Sant Joan de Boí, que acollirà l’acte central.

equipaments reformes

Llimiana renova el Centre del Montsec
Destina gairebé 140.000 euros a rehabilitar instal·lacions i habitacions de l’antic hostal
com a punt de trobada veïnal i com a allotjament per als turistes
segre

maría molina

❘ llimiana ❘ L’ajuntament de
Llimiana, al Pallars Jussà, ha
aprovat el projecte per rehabilitar el Centre d’Acollida del
Montsec, que suposarà una inversió total de 138.814 euros,
segons va explicar l’alcalde,
Josep Terré. Es tracta d’una
reforma integral de l’antic
edifici de l’hostal, ubicat a la
plaça del Fossar Vell, i que és
un punt de trobada de veïns
i visitants.
Terré va explicar que no
s’hi han fet obres des de fa
gairebé 30 anys i que l’immoble necessita un arranjament
de finestres perquè no hi hagi
filtracions, així com la rehabilitació de les nou habitacions,
una de les quals es destinarà a persones amb mobilitat
reduïda.
L’alcalde va remarcar que

L’alcalde va indicar que la
previsió és tramitar la licitació
com més aviat millor, ja que
l’obra ha d’estar feta abans del
juliol del 2021. L’actuació està finançada a través del Pla
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat per a
l’any vinent.

Carreteres i camins

Plaça de l’Església al centre històric de Llimiana.

l’hostal sempre ha tingut dos
finalitats. La primera és lúdica i social, ja que és el lloc de
trobada dels veïns i els propietaris de segones residències;

la segona és com a allotjament
turístic, ja que la població cada vegada té més atractiu per
als visitants per la seua proximitat a Cellers i Mont-rebei.

D’altra banda, el consistori
també rebrà subvencions del
PUOSC per a la millora de camins i carreteres fins al 2024,
en especial la que comunica
amb Gavet de la Conca, on
fa anys es va produir un despreniment i per salvar aquest
punt s’ha de fer una desviació.
Aquesta reforma en matèria
de comunicacions suposarà
una inversió de 80.000 euros.
També s’actuarà a la carretera
de la Vall del Barcedana.

z A les 11.30 hi haurà una visita guiada a Taüll i la projecció
del màping a Sant Climent.
L’acte institucional es farà a
les 15.30 hores a l’església de
Sant Joan de Boí.

ocupació

Esterri finalitza el
viver d’empreses
❘ esterri d’Àneu ❘ L’ajuntament
d’Esterri d’Àneu ha obert
el període de preinscripció perquè els interessats
a tenir un espai de treball
al centre de coworking puguin sol·licitar-ho. Segons
fonts municipals, es preveu
que les obres del centre
s’acabin a finals d’aquest
any.

servei

El Jussà licita l’ajuda
domiciliària
❘ tremp ❘ El consell comarcal
del Pallars Jussà ha licitat
el servei d’ajuda a domicili
per un termini de tres anys
i amb un pressupost de més
d’un milió d’euros. Rebrà
ofertes fins al dia 22 de desembre i les pliques s’obriran l’11 i el 15 de gener de
l’any que ve.
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Integració. Joves pinten un mural a favor
de la tolerància i el respecte a la Mariola.

magdalena altisent

Música. Torna l’activitat a l’Espai Orfeó
amb un concert de Xarim Aresté.

➜

sanitat drets

L’avortament, en el punt de mira

Les lleidatanes fa anys que denuncien la falta d’opcions per interrompre l’embaràs a la província
|| La conselleria de Salut aposta ara per “solucions parcials” a aquest problema
m.c.e.

❘ Lleida ❘ L a fa lt a d’opcion s
d’avortament a les comarques
lleidatanes ha estat sempre un
dels cavalls de batalla dels col·
lectius en defensa dels drets de
la dona. I és que, encara que des
del 2010 el lliure avortament
és un dret recollit per llei, les
embarassades lleidatanes que
volen avortar quirúrgicament
entre la novena i la catorze set·
mana de gestació fa anys que
s’han de desplaçar a Barcelona,
Tarragona o Girona, ja que a
Lleida no hi ha fins a la data cap
centre acreditat per fer-ho i no·
més està permès l’avortament
amb medicació. Al Pirineu la
situació encara és pitjor, ja que
no disposen de cap de les dos
opcions a causa de l’objecció de
consciència dels facultatius de
l’Hospital de Tremp. Després
de mesos de protestes, la con·
sellera Alba Vergés va admetre
la setmana passada que aquest
és un problema “que s’arros·
sega” des de fa temps i es va

les claus

Avortament fins a la setmana 14

z El 2010 es va aprovar la llei de
terminis actualment en vigor, que
permet l’avortament lliure en les
catorze primeres setmanes de gestació, sense necessitat de donar
cap tipus d’explicació.

Interrupció amb medicació

z Fins a la setmana 9, l’avortament
farmacològic es pot practicar a
l’Arnau de Vilanova, prèvia derivació dels CAP. Set de cada deu avortaments a Espanya es practiquen
en les 8 primeres setmanes.

A partir de la setmana 9

z En aquest tram, es practica un
avortament quirúrgic i les pacients
de Lleida són derivades a un centre
concertat a Barcelona o Tarragona
perquè a Lleida encara no n’hi ha
cap.

Més de 480 desplaçaments

z El 2018, un total de 482 dones catalanes es van haver de desplaçar
fora de les seues comarques per
poder interrompre voluntàriament
la gestació, segons L’Observatori
de Drets Sexuals i Reproductius.
segre

ampliació de servei

Vithas serà “ben aviat” la
primera clínica lleidatana
a practicar avortaments a
partir de la novena setmana
comprometre a posar-hi remei.
De moment, i com va avançar
SEGRE, el departament de Sa·
lut està treballant en una “solu·
ció parcial” que arribarà abans
de l’any que ve al Pirineu i que
consisteix que professionals de
l’hospital Arnau de Vilanova
es desplaçaran setmanalment
a Tremp i a Vielha per atendre
avortaments farmacològics.
L’ampliació de la cartera de
Ginecologia i Obstetrícia en
aquests hospitals també inclou·
rà la possibilitat de practicar
ecografies del segon trimestre.
Als centres hospitalaris de la
Cerdanya i la Seu s’esperen
nous serveis “de cara a l’any
que ve”, segons van explicar a
aquest diari fonts de Salut. En
paral·lel, està treballant amb
la clínica Vithas Lleida perquè
“ben aviat” pugui respondre
les demandes d’avortament qui·
rúrgic de les embarassades de
tota la demarcació. Tanmateix,
algunes opinions destaquen que
aquestes noves propostes arri·
ben “tard i malament” (vegeu
el desglossament).

Imatge d’arxiu d’una protesta a Tàrrega a favor de l’accés a la interrupció de la gestació lliure i gratuïta.

Preparen accions feministes a favor de l’accés públic a aquest dret
n Després d’una reunió en la
qual grups feministes de dife·
rents punts de la demarcació
van abordar la problemàtica
actual de l’avortament, Dones
Lleida va criticar ahir que la
proposta de Salut “es tracta
d’un pegat que no dóna res·
posta a les veritables necessi·
tats de les ciutadanes, ja que
l’avortament és un dret fona·
mental per a totes les dones
i hauria de ser la Sanitat Pú·
blica la que el practiqui”. Així
mateix, des de Marea Lila van
assegurar que “fa un any que
conversem amb Salut sobre
aquesta qüestió i, encara que

el fet que s’acrediti almenys la
primera clínica de Lleida per
practicar avortaments és un
bon començament, continu·
arem lluitant per aconseguir
que siguin els centres públics
els que ofereixin aquest ser·
vei”. Tots dos col·lectius van
anunciar que ja treballen en

impediment

L’objecció de consciència,
un dels principals
obstacles per
interrompre l’embaràs

noves accions de protesta per
exigir que la sanitat pública de
Lleida doni resposta a les peti·
cions d’avortament voluntari
a partir de la novena setmana
de gestació. L’Observatori de
Drets Sexuals i Reproductius,
que destaca que el 2018 van
ser un total de 482 dones ca·
talanes les que van haver de
desplaçar-se fora de les seues
comarques per poder inter·
rompre l’embaràs, també fa
anys que denuncia les desi·
gualtats territorials pel que
fa a l’accés a l’avortament. En
un dels seus últims informes
destaca que “l’objecció de

consciència, regulada en la
Llei Orgànica 2/2010, no pot
suposar mai un impediment a
l’hora d’accedir a la interrup·
ció voluntària de l’embaràs i,
tot i així, és un dels obstacles
més freqüents i amb més opa·
citat que existeixen”. A Lleida
ciutat, per exemple, tots els
ginecòlegs que treballen a
l’hospital Arnau de Vilanova
(una trentena) es declaren ob·
jectors de consciència respecte
a la pràctica de l’avortament
quirúrgic i, en conseqüència,
es neguen a practicar-lo, se·
gons va informar el departa·
ment de Salut.

