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CORONAVIRUS COMARQUES

Els carrers d’Aitona, en una imatge presa ahir al matí.

AMADO FORROLLA

❘ LLEIDA ❘ Els centres d’atenció pri-
mària (CAP) d’Alcarràs i Seròs 
han anul·lat les visites progra-
mades en les properes setmanes 
per l’augment de contagis. No-
més atendran casos inajornables 
i vacunes o analítiques. L’activi-
tat als consultoris del Baix Se-
gre també queda restringida als 
mateixos casos. 
     L’alcalde d’Alcarràs, Manel 
Ezquerra, va explicar que l’ob-
jectiu és “administrar recursos 
de forma més eficient” i “mini-
mitzar riscos”. L’alcaldessa d’Ai-
tona, Rosa Pujol, va assegurar 
que és un “error tancar CAP 
i consultoris, perquè s’han de 

reforçar amb personal i blindar 
amb material i equips de protec-
ció perquè els pacients puguin 
visitar-se”.

El director del Catsalut, 
Adrià Comella, va dir que “no 
s’ha tancat cap CAP, però es-
tem veient quins plans s’han 
d’aplicar, ja que la idea és donar 
resposta tant a pacients Covid 
com no-Covid i no està clar si 
es concentrarà en alguns CAP”. 
El gerent de l’ICS a Lleida, Ra-
mon Sentís, va dir que “no ne-
cessàriament s’aplicarà el pla de 
contingència”.

D’altra banda, Ezquerra va 
assenyalar que els municipis 

de l’Àrea Bàsica de Salut (Al-
carràs, Soses i Torres de Segre) 
compartiran xòfer i furgoneta 
per traslladar casos sospitosos 
a centres de cribratge.

Mentrestant, el Segrià con-
tinua extremant precaucions. 
Aitona ha suspès el mercat i va 
recomanar a les comunitats de 

veïns que duguin a terme una 
desinfecció diària. L’alcalde de 
Torres de Segre, Joan Carles 
Miró, va assenyalar que “ens 
falta molta informació” sobre 
els casos. A més, Almacelles 
ha reduït l’aforament de les 
piscines i tornarà a celebrar el 
seu mercat només amb parades 
d’alimentació.

D’altra banda, Pujol, Miró, 
l’alcalde de la Granja, Manel 
Solé, i la primera edil de Soses, 
Sandra Marco, van assegurar 
que no van rebre cap trucada 
de la Generalitat dissabte per 
anunciar-los el confinament 
perimetal del Segrià.

Els CAP d’Alcarràs i Seròs anul·len  
les visites per centrar-se en el virus
Suspenen l’atenció programada i només rebran casos de força major || Alcaldes 
del Baix Segre mancomunen serveis per cobrir totes les necessitats
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Els ajuntaments  

extremen les precaucions  

i Aitona ha suspès  

el mercat setmanal

Andorra anul·la 
un altre bolo a 
una companyia 
teatral de Lleida
C. SANS

❘ LA SEU ❘ Un promotor musical 
d’Andorra va anul·lar ahir 
les actuacions al Principat 
de la companyia de teatre i 
animació de Lleida Xip Xap 
al venir d’una zona de risc 
pel Covid-19. La mesura està 
avalada pel govern d’Andor-
ra, que ja al seu últim decret 
sobre mobilitat estableix que 
el país no imposa restricci-
ons amb Espanya però un 
apartat contempla el dret 
d’admissió de ciutadans “de 
zones declarades de més risc 
de transmissió”, com el Se-
grià. En aquests casos, els 
ciutadans que vulguin entrar 
al país s’hauran de confinar 
15 dies. 
     Jordi Granell, de la com-
panyia lleidatana, va qües-
tionar la decisió i va des-
cartar risc de contagi ja que 
“els artistes estem sobre un 
escenari amb distància de 
seguretat”. Va dir sentir-se 
“trist i decebut” per un nou 
veto (vegeu SEGRE d’ahir) 
i no entén la mesura: “De 
res no ens serveix que el Go-
vern ens deixi sortir de la 
comarca per motius laborals 
si després ens veten a l’altre 
costat de la frontera.”

Ajuntaments 
demanen aplicar 
confinaments 
selectius
❘ LLEIDA ❘ Ajuntaments del Se-
grià demanen confinaments 
selectius en lloc d’aïllar tota 
la comarca. L’alcalde d’Alma-
celles, Josep Ibarz, va sol·li-
citar que només es confinin 
zones amb rebrots (com a 
Igualada) ja que hi ha “mu-
nicipis que no tenen ni un in-
fectat des de fa setmanes”. 
La reivindicació d’Ibarz va 
transcendir en una reunió di-
lluns d’edils del Segrià amb 
Salut. El de Torrefarrera, 
Jordi Latorre, va coincidir 
amb aquesta reclamació, 
però el delegat del Govern, 
Ramon Farré, ho va descar-
tar després d’assegurar que 
els brots són dispersos. Per la 
seua part, el PDeCAT va as-
segurar que “el Segrià no és 
el focus únic dels problemes 
que es deriven del Covid-19” 
i va reclamar màxim suport 
amb recursos als alcaldes. El 
partit va demanar un pla es-
pecífic de mesures per part 
de l’Estat i la Generalitat, 
com el reforç de l’atenció pri-
mària a l’estiu per controlar 
tots els contagis i el control 
i gestió de la població sen-
se habitatge als municipis 
fructícoles.

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Empresa-
rial de Fruita de Catalunya, 
Afrucat, va assegurar ahir que 
l’afectació per Covid-19 a les 
centrals de fruita és inferior a 
la ràtio que el govern espanyol 
qualifica de “normal”. A la mos-
tra efectuada en els últims 15 
dies en les principals empreses 
fructícoles catalanes, 110 treba-
lladors han donat positiu entre 
els més de 3.500 participants 
en el mostreig. Per a Afrucat, 

“aquesta ràtio de prop del 3% 
es troba lluny del 5,2% de la 
població que ha estat infecta-
da”, segons l’últim estudi de pre-
valença publicat per l’Estat, i 
“més lluny encara del 10% que 
el mateix Govern espanyol atri-
bueix als treballadors de serveis 
essencials”.

Els casos s’han detectat en 
els controls i tests voluntaris i 
periòdics que duen a terme les 
centrals. Segons Afrucat, aques-

tes deteccions corresponen a un 
perfil de treballador jove, la ma-
jor part asimptomàtics i en una 
relació semblant entre treba-
lladors del país i estrangers. Es 
tracta de personal de línia de 
confecció i de l’àrea comercial 
(sense contacte amb la planta 
industrial) o empleats d’oficines 
(també sense contacte amb la 
producció).

En tots els casos detectats, el 
treballador que va donar positiu 

El nivell de contagis en centrals de fruita, 
inferior al “normal”, segons Afrucat
Arran d’un mostreig que va detectar 110 positius entre 3.500 treballadors

va estar aïllat així com els més 
propers al seu lloc de treball. 
El director general d’Afrucat, 
Manel Simon, va destacar que el 
sector coneix el número d’infec-
tats “perquè treballa amb total 
transparència per evitar brots” 
i està fent tests periòdics i com-
pleix un protocol molt “exigent 
que s’ha autoimposat”. 

L’entitat va defensar que, en 
vista de les dades, les infeccions 
“provenen de contagis en l’àm-
bit social o de lleure d’aquests 
empleats i que no s’han donat 
al lloc de treball”. 

“La situació que es dóna al 
Segrià no es tracta exclusiva-
ment d’un problema del camp 
ja que moltes infeccions no es-
tan relacionades amb això”, va 
assenyalar Simon.
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