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Sis residències de gent gran
de la Plana de Lleida i dos del
Pirineu tenen brots de Covid

Cent empreses
de la Ribagorça
s’uneixen per
una campanya
La campanya Emporta’t l’Alta
R
donar suport al sector empresarial de la comarca, ha aconseguit la implicació de gran part
dels establiments, amb un total
I
s’hi van sumar els establiments
de bars i restaurants que van
obsequiar els seus clients amb
un calendari, editat amb imatges de la comarca, i des de fa
dues setmanes, s’hi han sumat

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
C
Mentrestant, el Govern
ha anunciat un reforç
de personal als centres
Lleida
REDACCIÓ/ACN
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 JoM

S’administra la
segona dosi de
la vacuna a
la Val d’Aran
Els usuaris de la Residència Sant
Antòni, centre de dia i personal
sanitari i essencial de la Residència i de l’Espitau Val d’Aran, així
com el personal de transport sanitari, van rebre ahir la segona dosi de la vacuna. La síndica d’Aran,
M
V
sari que mantenir les mesures”.

Ponent
Coopera ha
acompanyat 55
nous projectes
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En un any marcat per la pandèmia, Ponent Coopera, l’AteC
de Lleida, va tancar el tercer

Els usuaris de les residències van ser vacunats ahir

nous projectes que volien cons37) i 4 dels 32 treballadors. Un
Sant Rock de Vilanova de la Barca, on 22 dels 66 usuaris i 3 dels
36 treballadors han donat posiL
J neda encara no ha pogut superar
el brot que l’afecta des de princi-

entre els residents, un menys que
a la residència geriàtrica de Maldà. Mentrestant al centre geriàS
B
contagiats quatre treballadors i
cap resident.
Pel que fa a la Regió del Pirineu i l’Aran, la residència Sant AnV

treballadors. Mentre que ha sort
A
O
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
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econòmica a les comarques de
P
P
tució de projectes d’economia

persones amb discapacitat ateses
en aquests serveis en el context
C

-

Segueix baixant el nombre
de grups escolars coninats a
la demarcació de Lleida
El nombre de grups escolars
Lleida baixa per segona jornada
A
al recompte anterior la xifra arA
alumnes de la Plana i el Pirineu
S gons dades del Departament de
S
l’inici del curs. Tota aquesta siAen algun moment des del mes
de setembre.
Tot i aquesta xifra de grups
-

Actualment
hi ha 2.963
alumnes aïllats
a casa seva
P
de Miralcamp i la llar d’infants
els Piteuets de Sant Llorenç de
M
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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 FOTO T A

