
Sis residències de gent gran 
de la Plana de Lleida i dos del 
Pirineu tenen brots de Covid
La Generalitat també reforçarà els geriàtrics 
públics amb gairebé 200 professionals més
Un total de vuit residències 
de la demarcació de Lleida 
tenen actualment algun 
Hヴﾗデ ;Iピ┌ SW Cﾗ┗ｷSどヱΓく 
Mentrestant, el Govern 
ha anunciat un reforç 
de personal als centres 
ｪWヴｷ<デヴｷIゲ ヮ┎HﾉｷIゲく
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Les regions sanitàries de Lleida i 

de l’Alt Pirineu i l’Aran, tenen vui 

residències amb usuaris infectats 

de coronavirus, en total són sis 

centres a la Plana i dos al Pirineu. 

El brot de la residència Sant Jo-

ゲWヮ SW M;ﾉヮ;ヴピデ デY ;Iデ┌;ﾉﾏWﾐデ ; 
Γ ヮﾗゲｷピ┌ゲ WﾐデヴW Wゲ ヴWゲｷSWﾐデゲ ふSW 
37) i 4 dels 32 treballadors. Un 

SWﾉゲ IWﾐデヴWゲ ﾏYゲ ;aWIデ;デゲ Yゲ Wﾉ SW 
Sant Rock de Vilanova de la Bar-

ca, on 22 dels 66 usuaris i 3 dels 

36 treballadors han donat posi-

ピ┌く L; ヴWゲｷSXﾐIｷ; ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ SW J┌-

neda encara no ha pogut superar 

el brot que l’afecta des de princi-

ヮｷゲ Sげ;ﾐ┞ ｷ WﾐI;ヴ; デY ヱヱ Iﾗﾐデ;ｪｷ;デゲ 

entre els residents, un menys que 

a la residència geriàtrica de Mal-

dà. Mentrestant al centre gerià-

デヴｷI SWﾐｷﾗヴ SW BWﾉﾉ┗ｹゲ ﾐﾗﾏYゲ ｴｷ ｴ; 
contagiats quatre treballadors i 

cap resident.

Pel que fa a la Regió del Piri-

neu i l’Aran, la residència Sant An-

デﾗﾐｷ SW VｷWﾉｴ; デY ン ;┗ｷゲ ヮﾗゲｷピ┌ゲ ｷ ヲ 

treballadors. Mentre que ha sort 

ｴｷ ｴ; Β ヮﾗゲｷピ┌ゲ WﾐデヴW Wﾉゲ ┌ゲ┌;ヴｷゲく 
A ﾏYゲが ; ﾉ; ヴWゲｷSXﾐIｷ; SげOﾉｷ;ﾐ; 
hi ha un treballador afectat pel 

Covid, però la residència segueix 

sent “verda” perque no ha arribat 

als usuaris.

D’altra banda, el departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies 

ヴWaﾗヴN;ヴ< ;ﾏH ヱΓヲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ 
ﾉWゲ ヱΑ ヴWゲｷSXﾐIｷWゲ ヮ┎Hﾉｷケ┌Wゲ ｪWゲ-

ピﾗﾐ;SWゲ ヮWヴ ﾉ; GWﾐWヴ;ﾉｷデ;デく LげﾗH-

ﾃWIピ┌ Sげ;ケ┌Wゲデ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;が Sﾗデ;デ 
;ﾏH Αがヱ ﾏｷﾉｷﾗﾐゲ SげW┌ヴﾗゲが Yゲ さｪ;-

ヴ;ﾐピヴ Wﾉゲ SヴWデゲ SW ﾉ; ｪWﾐデ ｪヴ;ﾐ ｷ ﾉWゲ 
persones amb discapacitat ateses 

en aquests serveis en el context 

SW ヮ;ﾐSXﾏｷ; SW Cﾗ┗ｷSどヱΓざく

Els usuaris de la Residència Sant 

Antòni, centre de dia i personal 

sanitari i essencial de la Residèn-

cia i de l’Espitau Val d’Aran, així 

com el personal de transport sa-

nitari, van rebre ahir la segona do-

si de la vacuna. La síndica d’Aran, 

M;ヴｷ; VWヴｪYゲが ┗; ヴWIﾗヴS;ヴ ケ┌Wぎ 
さﾏ;ﾉｪヴ;デ ;ケ┌Wゲデ ;┗;ﾐNが Yゲ ﾐWIWゲ-

sari que mantenir les mesures”.

S’administra la 
segona dosi de 
la vacuna a 
la Val d’Aran

FOTOぎ CくGくAく っ Els usuaris de les residències van ser vacunats ahir

Ponent 

Coopera ha 

acompanyat 55 

nous projectes

Cent empreses 
de la Ribagorça 
s’uneixen per 
una campanya

En un any marcat per la pan-

dèmia, Ponent Coopera, l’Ate-

ﾐW┌ CﾗﾗヮWヴ;ピ┌ SW ﾉWゲ デWヴヴWゲ 
de Lleida, va tancar el tercer 

;ﾐ┞ Sげ;Iピ┗ｷデ;デ ;Iﾗﾏヮ;ﾐ┞;ﾐデ ヵヵ 
nous projectes que volien cons-

ピデ┌ｷヴどゲW Iﾗﾏ ; IﾗﾗヮWヴ;ピ┗; ヮWヴ 
SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┌ヮ;ヴ ﾉ; ゲW┗; ;Iピ┗ｷデ;デ 
econòmica a les comarques de 

PﾗﾐWﾐデく PWﾉ ケ┌W a; ; ﾉ; Iﾗﾐゲピ-

tució de projectes d’economia 

ゲﾗIｷ;ﾉが gﾐ;ﾉﾏWﾐデ Wゲ ┗;ﾐ IヴW;ヴ ヴ 
ﾐﾗ┗Wゲ IﾗﾗヮWヴ;ピ┗Wゲ ｷ Wゲ ┗;ﾐ ｪW-

ﾐWヴ;ヴ ヱヵヰ ﾐﾗ┌ゲ ﾉﾉﾗIゲ SW デヴWH;ﾉﾉ 
;ﾉ ﾉﾉ;ヴｪ SWﾉ ヲヰヲヰく

La campanya Emporta’t l’Alta 

RｷH;ｪﾗヴN; ; I;ゲ;が ｷﾐｷIｷ;S; ; g-

ﾐ;ﾉゲ Sげ;ﾐ┞ ヮWヴ デ;ﾉ SW ヴW;Iピ┗;ヴ ｷ 
donar suport al sector empre-

sarial de la comarca, ha aconse-

guit la implicació de gran part 

dels establiments, amb un total 

SW ヱヵヰ ;SｴWゲｷﾗﾐゲく IﾐｷIｷ;ﾉﾏWﾐデが 
s’hi van sumar els establiments 

de bars i restaurants que van 

obsequiar els seus clients amb 

un calendari, editat amb imat-

ges de la comarca, i des de fa 

dues setmanes, s’hi han sumat 

デ;ﾏHY Wﾉゲ IﾗﾏWヴNﾗゲく
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Almacelles tanca equipaments municipals
Davant l’augment de casos de Covid-19 al municipi d’Almacelles (Segrià), l’Ajuntament ha decidit 
tancar els equipaments municipals, això afecta la biblioteca, zona esportiva i parcs. La mesura també 
prohibeix els actes on puguin haver-hi aglomeracions, com ara les celebracions de Carnestoltes. En 
aquest sentit, l’alcalde Josep Ibarz va penjar un video a les xarxes demanant socials demanant precaució 
als seus veïns i explicant com ha empitjorat la situació durant les darreres setmanes   っFOTOぎ  TくAく

El nombre de grups escolars 

Iﾗﾐgﾐ;デゲ ; ﾉ; SWﾏ;ヴI;Iｷﾙ SW 
Lleida baixa per segona jornada 

IﾗﾐゲWI┌ピ┗;ぎ AIデ┌;ﾉﾏWﾐデ ｴｷ ｴ; 
ヱンン ｪヴ┌ヮゲ Iﾗﾐgﾐ;デゲが ﾏWﾐデヴW ケ┌W 
al recompte anterior la xifra ar-

ヴｷH;┗; ;ﾉゲ ヱヴヱく Aｷ┝ﾘ a; ケ┌W ヲくΓヶン 
alumnes de la Plana i el Pirineu 

Wゲピｪ┌ｷﾐ ;ｼﾉﾉ;デゲ ; I;ゲ; ゲW┗;く SW-

gons dades del Departament de 

S;ﾉ┌デが ヱくΑヴΑ ;ﾉ┌ﾏﾐWゲ ｴ;ﾐ Sﾗﾐ;デ 
ヮﾗゲｷピ┌ ヮWヴ Iﾗヴﾗﾐ;┗ｷヴ┌ゲ SWゲ SW 
l’inici del curs. Tota aquesta si-

デ┌;Iｷﾙ デ;ﾏHY ｴ; ヮ;ゲゲ;デ a;Iデ┌ヴ; 
WﾐデヴW Wﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ WS┌I;ピ┌ぎ AI-

デ┌;ﾉﾏWﾐデ ｴｷ ｴ; ヱヶΓ ヮヴﾗaWゲゲﾗヴゲ 
Iﾗﾐgﾐ;デゲ ｷ ヱくΑヴΑ ゲげｴ;ﾐ Iﾗﾐデ;ｪｷ;デ 
en algun moment des del mes 

de setembre. 

Tot i aquesta xifra de grups 

Iﾗﾐgﾐ;デゲが ; ﾉ; SWﾏ;ヴI;Iｷﾙ ﾐﾗ-

ﾏYゲ ゲげｴ;ﾐ Iﾉ;┌ゲ┌ヴ;デ ┌ﾐ IWﾐ-

デヴWぎ ﾉ; ﾉﾉ;ヴ Sげｷﾐa;ﾐデゲ Wﾉ P;デ┌aWデ 
de Miralcamp i la llar d’infants 

els Piteuets de Sant Llorenç de 

Mﾗヴ┌ﾐ┞ゲく Eﾉゲ IWﾐデヴWゲ ;ﾏH ﾏYゲ 
ｪヴ┌ヮゲ Iﾗﾐgﾐ;デゲ ; LﾉWｷS; ゲﾙﾐ 
ﾉげIﾐゲピデ┌デ C;ﾐｷｪﾙ SげAﾉﾏ;IWﾉﾉWゲ 
;ﾏH ヱヰ ｪヴ┌ヮゲが ﾉげWゲIﾗﾉ; G;ヴﾗﾐ; 
SW VｷWﾉｴ; W Mｷﾃ;ヴ;ﾐ ;ﾏH Β ｷが g-

ﾐ;ﾉﾏWﾐデが Iﾐゲピデ┌デ JﾗゲWヮ V;ﾉﾉ┗Wヴ-
S┎ SW ﾉWゲ BﾗヴｪWゲ Bﾉ;ﾐケ┌Wゲく

Segueix baixant el nombre 
de grups escolars coninats a 
la demarcació de Lleida

Actualment 

hi ha 2.963 

alumnes aïllats 

a casa seva


