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EI4S% deis
sanitaris, en
risc de tenir
un trastorn
El suport psicologic el
redueix a Ueida
1BARCELONA 1Gairebé la meitat

Gairebé tot el personal educatiu accepta fer-se l'automostra pera les proves PCR
1 LLEIDA 1 La gran majoria dels

del 90 per cent del personal va
portar a terme aquest procés
després d'haver rebut un vídeo
tutorial. D'altra banda, el segon
dia de classe després de Nadal,

dilluns aquest procés s'iniciés en
quatre centres de Lleida ciutat,
ahir es va estendre a diversos
més. Un va ser l'institut Maria
Rúbies de la Bordeta, on més

docents i resta de personal dels
centres han acceptat fer-se l'automostra amb frotis nasal per
a les proves PCR. Després que

hi havia dos grups alllats amb
93 alumnes i docents, un a l'institut Joan Oró i un altre alcentre Aremi, segons va informar
Educació.

DADES DE LA COVID-19

Des de l'inici de la pandemia

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran
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La transmissió baixa de 1'1 al Pirineu
Mentre que a Ponent la velocitat de contagi puja a 1'1,17 11Salut notifica 330 casos més
de Covid entre les dos regions sanitaries, amb un risc de rebrot molt alt
REDACCIÓ
1LLEIDA 1La velocitat de

transmissió del coronavirus va baixar
ahir de 1'1 a la regió sanitaria
de l'Alt Pirineu i Aran, d~rés
de gairebé dos setmanes per sobre, i es va situar en un 0,98.
Al contrari, a la de Lleida va
pujar d'un 1,08 a un 1,17, pero
es manté per sota de la mitjana
catalana (1,21). Respecte al risc
de rebrot, segueix a la baixa a
les comarques de muntanya des

de 1'1 de gener, quan llavors superava els 1.125 punts, mentre
que ahir era de 694 (85 menys
que el dia anterior). Tot i abó,
aquesta taxa segueix sent molt
elevada, igual que al pla, on va
créixer en 91 punts, fins als 514,
pero per sota de la mitjana de
Catalunya (609 punts).
D'altra banda, el departament de Salut va notificar 330
casos més de Covid entre les dos
regions sanit_aries (277 a la de

deis professionals sanitaris
d'Espanya, un 45%, presenta
un risc alt de trastorn mental després de treballar en la
primera onada de la Covid,
i un 3,5% fins i tot arriben
a pensar en el suicidi, més
del doble de la mitjana de
la resta de la població. Així ho conclouen dos estudis
liderats per investigadors i
metges de !'Hospital del Mar
i del CIBER, que han utilitzat
dades de 9.138 treballadors
de divuit centres de salut de
tot Espanya. Aquest elevat
percentatge es redueix entre els sanitaris de Lleida,
jaque grades al treball de
prevenció fet per un equip
de psicolegs, només 30 van
necessitar suport, la majoria
personal d'infermeria. Segons l'estudi, el28,1% presenten depressió; el22,5%
trastorn per ansietat; gairebé
un de cada quatre, panic; el
22,2% estres posttraumatic;
i una mica més del6%, abús
de substancies. El14% pateix
repercussions negatives en la
seua vida social.

Lleida i 53 a la del Pirineu), per
la qual cosa es manté la tendencia a I'al~a en la corba de nous
casos i es detecten una mitjana
de 161 contagis al día, un 28%
més que abans de Nadal, quan
eren 126 diaris.

Peñil deis infectats
Així mateix, al pla s'ha doblat el percentatge de positius
des del 25 de desembre i ara
1'11,10% de les proves que es

fan, ja siguin PCR o tests rapids d'antígens, donen positiu
en SARS-CoV-2. La mitjana
d'edat deis infectats es manté
en els 43 anys i una mica més
de la meitat són dones.
Pel que fa al Pirineu, el
10,81% de les proves són positives, un percentatge similar al
de Nadal, pero la mitjana d'edat
des de llavors ha pujat dels 36
als 45 anys, i es detecten cada
vegada més homes amb Covid.

1BARCELONA 1La Generalitat ha

aprovat ajuts de sis milions
d'euros per al sector de les
activitats extraescolars i el
lleure educatiu. Les ajudes en
qüestió seran de 1.500 euros
per a les entitats inscrites en
el cens d'entitats juvenils i les
empreses, entitats i autonoms
que portin a terme activitats
extraescolars, i de 2.500 euros per a les empreses, entitats i autonoms inscrits en
el registre d'instal·lacions
juvenils.

Mascaretes
transparents pera
personal del Segria
1 LLEIDA 1 El

consell comarcal
del Segria ha comprat vuitanta mascaretes higieniques
transparents homologades
anti-Covid amb l'objectiu de
millorar el servei a les persones amb problemes auditius. Aquestes mascaretes
permeten llegir els llavis i,
per tant, milloren sensiblement la comunicació. Estaran
a disposició deis treballadors
del consell que fan atenció
al públic, com personal de
serveis socials.
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La Fuliola, les Borges i Vielha, al
cápdavant en velocitat de contagi

Setena mort
pel brot de la
residencia
de Solsona

Els seus índexs de transmissió del virus se situen entre els més alts de Catalunya 11
e Garrigues és la comarca on aquest indicador és més elevat i el segueix Aran

Dos positius més i 4
empleats recuperats
REDACCIÓ
1 LLEIDA 1 Una

R. R./REDACCIÓ

SITUACIÓ A CADA LOCALITAT

ILLEIDA 1 La

Fuliola, les Borges
Blanques i Vielha se situen entre
els municipis amb més velocitat
de contagi de Catalunya. Segons
les últimes dades de la Generalitat, l'índex de transmissió
(Rt) del coronavirus a la Fuliola
era de quatre. És el més elevat
a tot el territori catala i suposa
que cada persona contagiada
pot infectar-ne quatre. Aquesta
població ha detectat vint-i-sis
nous positius en només dotze
dies. Estan localitzats en l'ambit
familiar, amb casos en algunes
famílies molt extenses. Aixo ha
fet que l'escola d'aquest municipi de l'Urgell reprengués dilluns
el curs amb disset alumnes confinats, deis quals dos han donat
positiu per Covid.
L'ajuntament no es planteja
per ara aplicar restriccions addicionals a les que fixa la Generalitat. L'alcalde, Jaume Ferrer, va
fer una crida a la "prevenció".
S'ha de recordar que Bellpuig
va tancar equipaments municipals davant de l'alt ritme de
contagis el mes de desembre
passat, una mesura encara vi-

Velocitat de propagació (Rt) als
municipis de Lleida
(8/1/2020)

Alta velodtat de transmissió.
Deu municipis lleidatans més tenen índexs de velocitat de transmissió per sobre de dos. Són Almenar (3,45), Artesa de Segre
(3), Albesa (2,7), Organya (2.43),
Naut Aran (2.4), Solsona (2,39),
Bellvís (2,28), el Poal (2, 14), Agramunt (2,09) i Sort (2). En vint-ivuit municipis aquest indicador
se situa entre 1 i 2.
Ritme de transmissió baix. La
majoria deis municipis lleidatans, 190 deis 231 que formen la
província, tenen índexs de transmissió del virus per sota d'1, una
cosa que es considera una dada
favorable.
>=2 0
>=1.51 <2 0

BELLPUIG 1LINYOLA

Bellpuig manté
equipaments municipals
tancats i Linyola obrira els
de forma progressiva
gent. Perla seua banda, Linyola coment;ara a obrir els espais
cl.ausurats. Aquestes dos localitats han millorat les seues dades
epidemiologiques.
A les Borges Blanques, l'índex de transmissió del virus és
de 3,89 i el de Vielha és de 3,75.
Pel que fa al conjunt de Catalunya, només el municipi gironí

Al capdavant de Catalunya.
L'índex de velocitat de transmissió de la Fuliola és de 4, el més
alt de Catalunya. El segueixen les
Borges Blanques, amb 3,89; i Viel ha, amb 3.75. A la resta del territori cata la, només el municipi
gironí de Gironella se situa en
xifres similars, amb 3,92.

>=1.21 < 1.5

o

>11<1 .2 0
<=10
Font Departament de Salut

de Gironella se situa en xifres sota d'aquesta xifra, que es considera una dada favorable.
similars, amb 3,92.
Deu municipis Ileidatans més .
tenen un índex de transmissió Anillisi per comarques
Les dades per comarques assuperior a dos. Així mateix, els
índexs de vint-i-vuit localitats senyalen que les Garrigues té
més estan per sobre d'l, cosa un índex de transmissió de 3,72,
que implica que cada contagiat el més alt de tot Catalunya. El
infecta més d'una persona. La segueix la Val d'Aran, amb 3,09.
resta de la província esta per També és elevat al Pallars Sobi-

Comarca a comarca. Només
I'Aita Ribagor\a té un índex de
velocitat de transmissió baix, inferior a un. En canvi, és elevat a
la Val d'Aran, el Pallars Sobira, el
Pallars Jussa, el Solsones i les
Garrigues. A la resta de comarques de Lleida, la xifra se situa
entre un i dos.

ra (2,64), el Pallars Jussa (2) i el
Solsones (2,15).
A l'extrem oposat es troba
l'Alta Ribagorc;a, l'única comarca de Lleidtt que presenta
en conjunt una baixa velocitat
de transmissió de la Covid-19.
A la resta de les comarques lleidatanes, aquest índex se situa
entre un i dos.

nova defunció
ha elevat a set les víctimes
del brot de Covid-19 a la residencia Hospital Pere Martir
Colomés de Solsona, actiu
des de finals del mes de desembre passat. Així ho van
comunicar ahir l'ajuntament i el consell comarcal del Solsones, que van indicar també
que hi ha hagut dos positius
més entre residents que fins
ara no estaven contagiats i
que van ser traslladats fora
del centre el cap de setmana
passat.
La direcció del centre
geriatric va destacar que
les persones traslladades a
SOLIDARITAT

Persones i entitats envíen
missatges d'anim a la
residencia a través
de xarxes socials
la residencia d'lgualada es
troben bé. Quant a la plantilla, quatre professionals
infectats a l'inici del brot
ja estan recuperats i s'han
reincorporat a la feina. A
les xarxés socials, familiars
deis residents i altres persones i entitats envíen missatges d'anim amb l'etiqueta
#SolsonaamblaResidencia.
Dilluns ho va fer la Policía Local de Solsona. S'ha de
recordar que, des de l'inici
de la pandemia, prop de la
meitat dels decessos van ser
en residencies per a la tercera
edat. La campanya per vacunar aquest coHectiu d'alt
risc segueix el seu cursi ja
s' han administrat vacunes
a més de la meitat deis residents d'aquests centres a les
comarques de Lleida.

PROPOSTES DELS PARTITS

ERC

PDECAT

PSC

es

Vilalta advoca perque les
escoles continu'in obertes

Solsona insta a reobrir
els centres de formació

Exigeix no confinar
els pobles petits

Rivas veu falta d'ajuda
a Aran i a l'hostaleria

• La cap de llista d'Esquerra Republicana per Lleida a les eleccions al Parlament, Marta Vilalta,
va defensar ahir mantenir obertes
les escoles perque són "garantía
d'igualtat d'oportunitats i cohesió
social". Vilalta va recalcar la feina
feta durant el primer trimestce.,..
cosa que "demostra que són espaís segurs i que poden funcionar
amb normalitat i és una prioritat
pera ERC garantir l'educació per
a tothom". La candidata va afegir
que "el 99 per cent de les escoles
han seguit obertes i quatre de ca-

• El cap de llista del PDeCAT
per Lleida a les eleccions catalanes, Marc Solsona, va exigir
ah ir al Govern que permeti la
reobertura deis centres de formació i serveis educatius no reglats dilluns vinent. El candidat
va assegurar que aquests "són
serveis educatius essencials i el
tancament ha provocat intrusisme laboral, un augment de
l'economia submergida i una
crisi del sector". Solsona va afegir que fins ara "el 30o/o de les
academies han tancat".

• El número 1 del PSC per
Lleida, Osear Ordeig, ha reclamat a la Generalitat "ampliar
els confinaments municipals a
comarcals a les zones rurals" o
que, com a mínim, "diferenci'i
les mesures restrictives imposades als municipis de menys
de 3.000 habitants". Ordeig
va assegurar que és "absurd"
confinar municipis d'un centenar d'habitants i que les mesures demostren "que hi ha molt
poc o nul coneixement del
territori".

• El número 2 de Ciutadans
per Lleida a les eleccions catalanes, Javier Rivas, va lamentar
ah ir que la Val d'Aran, i concretament el sector hostaler, no
hagi rebut "cap ajuda a fons
perdut, només algun credit
JCO, cosa que fa perillar la continu'itat de molts establiments".
És per aixo que Rivas va dir
que "és necessari considerar
la singularitat deis municipis
de muntanya a l'hora de legislar" per enfortir-los i evitar-ne
l'abandó.

Sandra Castro i Marta Vilalta.
da cinc nens i nenes no s'han vist
afectats per les restriccions". Vilalta va afegir que, abans que les escoles, "altres sectors hauran d'aplicar restriccions".
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Ferida una parella gran i el seu fill a
!'incendiar-se un pis a Balaguer.

~

www segre comlcomarques

1

P-}6

Linyola donara ajuts per rehabilitar
habitatges del centre historie.
1

P-}7
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FtLOMENA CONSEQÜENCIES A LLEIDA

onlés dos col·legis sense classes i nou línies
de bus anul·lades a les Garrigues i el Jussa
Segria, Pla, Urgell i Noguera recuperen les rutes i a la Segarra i l'Alt Urgell no es va poder recollir sis
nens 11 Records de temperatures mínimes a Lleida i Protecció Civil activa !'alerta per onada de fred
X. SANTESMASSES

Els págesos temen
que el fred causi
danys a oliveres
comel2001

X. RODR(GUEZ 1 REDACCIÓ
1LLEIDA 1Només

dos coHegis de
les comarques de Lleida van
continuar tancats ahir pel temporal Filomena. Es tracta de
l'escola de Juncosa, amb trenta alumnes, i la d'Espluga de
Serra (al municipi de Tremp),
amb setze estudiants. Fonts de
la conselleria d'Educació van
explicar que la resta de centres
de la província van obrir. L'alcalde de Juncosa, Lluís Dalmau,
va explicar que es preven que el
coHegi recuperi l'activitat avui
i va assenyalar que estava tarrcat perque els nens de la localitat vei:na deis Torms no tenien
transport escolar, hi havia gel i
neu als carrers i tots els professors són d'altres municipis. Per
la seua part, la primera edil de
Tremp, Pilar Cases, va apuntar
que els accessos al centre educatiu estaven plens de neu i va
avanc;ar que el col-Iegi també
reobrira avui.
Així mateix, quatre rutes de
transport escolar a les Garrigues
van quedar suspeses i cinc al Pallars Jussa. A les Garrigues avui
es reprendran les línies des del

• Els agricultors alerten
que si el fred s'intensifica
coro ho va fer la matinada
de dilluns a dimarts, els
danys a les oliveres que
s'han vist afectades perla
neu a les Garrigues, Segria i Urgell podrien ser
similars als de les gelades
del 2001. Ramon Bonet,
d'UP, assenyala que els
arbres no suporten gaires
dies seguits amb temperatures de més de 6 sota
zero i que el fred pot acabar provocant-los la mort.
Per aquest motiu, demana a l'Administració que
"es posi les piles" davant
d'una situació "greu" i
aposta per treballar conjuntament quan es puguin
avaluar amb claredat els
danys.

Alumnes al baixar ah ir de !'autocar del transport escolar a Guissona.

PREVISIONS

A les Garrigues, avui encara
no es podra recollir els
alumnes del Cogul i la
Pobla de Cérvoles

1.

Vilosell fins a l'Albi i les Borges.
També les que van fins a l'escola
del Soleras, el coHegi de Juncosa i l'institut de la Granadella.
No obstant, fonts del consell van
assenyalar que no es podra recollir encara els estudiants de la
Pobla de Cérvoles i del Cogul.
Al Pallars Jussa avui encara hi
haura tres línies suspeses, dos
a la zona de la Terreta i una a
Sarroca de Bellera, segons fonts
del consell. En canvi, es preven
reprendre la línia d'Isona i les
altres vint-i-una rutes de la comarca sí que funcionaran. Al
Segria, Urgell, Pla i Noguera
van funcionar totes les línies de
transport escolar. A la Segarra,
només cinc estudíants de Gospj
(Sant Ramon) i Comabella (Sam
Guim de la Plana) es van quedar sense husos. El president
del consell, Francesc Lluch, va
explicar que el gel va impedir
que arribessin els autocars i que
els pares van portar els infants
al coHegi. Lluch va apuntar que

Joves ah ir en una de les línies de transport escolar de I'Ait Urgell (esquerra) i de Tarrega (dreta).

per avui esta garantit el transporten totes les poblacions. A
l'Alt Urgell, el gel també va provocar que un alumne del poble
d'Arcavell (Valls de Valira) no
pogués utilitzar aquest servei.
En un altre ordre, les temperatures van caure ahir en picat
i els termometres van marcar
xifres de record. Així, a Sant
Martí de Riucorb es van registrar -9,4 graus, la mínima absoluta en els últims dinou anys
en aquest municipi, segons va

FREO

Termometres sota zero en
tates les capitals i gairebé
10 graus negatius al Pont,
Tornabous i Sant Martí
informar el Servei Meteorologic de Catalunya. De la mateixa
manera, a Torres de Segre els
termometres van marcar -6,8
graus, amb que van igualar el

record del25 de gener del2011.
A la demarcació també es va
registrar la segona i tercera
temperatura més baixa de Catalunya. Va ser al Pont de Suert i Tornabous, amb -9,9 graus
als dos municipis. Els va seguir
Seros, amb 9,5 graus sota zero.
Perla seua part, al Poal (-9,2),
les Borges Blanques (-9) i Vielha
(-8,9) també van estar ahir sota
zero. Els termometres de la resta de capitals de comarques de
Lleida també van marcar tem-

peratures negatives, entre les
quals destaquen les de la Seu
(-8,2), Mollerussa (-7,7) i Tarrega (-7,2). Davant aquesta situació, Protecció Civil va activar
!'alerta per onada de fred fins
dema dijous, per la previsió que
es mantinguin les temperatures
mínimes extremes a la nit. Van
alertar que aixo podría agreujar
les afectacions produ!des per
la neu caiguda a les comarques
de Lleida després del temporal
Filomena.
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Que és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cofeiilo de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t 'agradi i envia'ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s' han d'enviar amb 3 di es d'antelació a la data de la seva
publicació, coma mfnim, acompanyades de la identificació de la persona que les envía (nom, adre~a. DNI i telefon de contacte).

Cercle

=
Quatre generacions de su perdones. Avui una d'elles fa anys. Felicitats, Conchi, i que passis un gran dia.

Feli~ aniversari, Claudia! Pera

la petita més tremenda de casa!

Participa-hi i guanya:

El teu temps, l,hivern
Boira, fred i neu ... ha arribat l'hivern! Envia'ns fotos sobre
l'hivern a cerc/e@segre.com, puja-les al web o envía-les a c/del
Riu, 6 de Ueida (fins al12 de mar~) i entraras al sorteig d'un cap
de setmana pera dos persones a !'Hotel Castellarnau.

~·

CASTHL/\RNAU

* **

Ambla collaboració de
I'Hotel Castellamau

Bases i imatges a segre.com/cercle

El no m del guanyador es
publicara el16 de mar~ .

Hivern al Pallars Jussa. La neu cobreix els boscos
d'aquesta comarca lleidatana. Arnau Soriano.

Gat a la neu. Montse Serret va fotografiar les
petjades d'un gat que passejava.

Neva a Balafia, en una imatge de Joan Miquel Barrios.

La borrasca Filomena a Altet (Urgell), la nit del día 10. J. Regí.

-

"Gaudint de la neu dissabte passat a la Seu Vella de Lleida", di u Rosa Maria Altés.
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