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Imprès a Catalunya

Al Pau, a la persona que més estimo del món, 
a qui la pandèmia li va robar moltes abraçades 
i estones per compartir amb el seu pare.
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INTRODUCCIÓ

“És important recordar sempre la gent estimada 
que hem perdut amb la Covid19, però també és 
important no oblidar com hi vam respondre: units 
i solidaris”

El divendres 13 de març de l’any 2020 es va indicar el confinament domiciliari a Catalunya per 
un virus desconegut que ens estava afectant de manera molt important, amb un número de 

persones contagiades que es multiplicava exponencialment cada dia que passava. Un virus que 
generava neguit, incerteses i molta por. Sobretot por a allò que és desconegut i a allò que estava 
passant a altres zones d’Europa, i que havia començat a la Xina. 

Aquell mateix divendres es va diagnosticar a la Seu el primer cas de malalt de Covid19, un paci-
ent d’elevada edat i patologies de base que es va derivar a l’Hospital Arnau de Vilanova. 

Aquell va ser el dia en què tots vam comprendre que estàvem davant d’una amenaça excepcional 
i que la seva evolució i, per tant, la nostra salut i el nostre futur estaven més en dubte que mai. 

La mateixa nit vaig començar a escriure uns comunicats a través de les xarxes socials (facebook 
i twitter) per tal d’intentar explicar a la gent de la Seu i de l’Alt Urgell la situació que vivíem a 
cada moment a casa nostra, i les mesures que estàvem prenent a Catalunya, però sobretot al 
nostre entorn més immediat. Entenia que no podíem demanar als nostres veïns que s’havien de 
quedar a casa, amb tot el que això implicava a nivell social, econòmic i psicològic, sense explicar 
detalladament perquè ho havíem de fer i quina era la situació que ens obligava a fer-ho. 

Des d’aquell moment aquests comunicats van esdevenir diaris, amb un recull de les xifres que 
cada nit anava actualitzant (de casa nostra i que es va anar extrapolant a tot el món), amb la 
meva interpretació d’aquestes xifres (personal i amb la intenció de fer entendre la situació de 
cada dia) i amb les mesures que s’anaven prenent i que demanàvem de prendre a tots els nostres 
veïns i veïnes. 

Tots els comunicats nocturns també em van servir per endreçar les meves idees, per entendre 
(o intentar-ho) tot el que passava i així mirar d’avançar-nos amb accions per minimitzar danys 
futurs i, sobretot, per sentir-me molt acompanyat durant tot aquell llarg i dur període que em 
va tocar viure al front de l’Ajuntament i de tota una ciutat. Les vostres respostes a les xarxes, els 
vostres comentaris, els vostres “likes” o “dislikes”, totes aquestes interaccions eren el meu es-
calf en aquells moments durs i eren, també, el termòmetre per veure com ho estàveu vivint, com 
ho estàveu patint i com, entre tots, ho estàvem afrontant. Junts i bé; sincerament, així ho crec.   

Aquesta activitat va durar molt més temps del que presagiàvem aquell 13 de març. Es va conver-
tir en 160 comunicats, en 160 nits compartides durant tot l’any 2020 i el 2021. Els 100 primers 
diaris, del 13 de març al 20 de juny, tot el temps que va durar l’estat d’alarma. Posteriorment 
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vaig anar adaptant la freqüència dels comunicats a la situació de la pandèmia, passant a setma-
nal - quan va remetre la primera onada –, retornant a la periodicitat diària amb l’aparició de 
les noves onades i espaiant-los de nou en funció de l’evolució. Com en tota aquesta pandèmia, 
adaptar-nos ha estat clau. 

Durant l’any 2021 i bona part del 2022, cada dia adjuntava les xifres de l’Alt Urgell, el Solsonès, el 
Pirineu en general, Andorra i Catalunya; també, un cop a la setmana o cada 15 dies feia una breu 
valoració de l’evolució, incloent les indicacions pels cribratges i les campanyes de vacunació, 
sobretot. Es tractava, però, d’uns informes molt menys exhaustius que els de l’any 2020, ja que 
les fonts d’informació eren molt més assequibles. 

Ara, a posteriori, un cop superada la pandèmia o convertida en una malaltia més - en lloc de LA 
MALALTIA -, tots aquests comunicats es converteixen en un dietari del que vam viure, del que 
vam fer per superar-ho i, sobretot, de com ho vam viure a la Seu, a l’Alt Urgell i al Pirineu. Un 
document que he volgut recollir per recordar, amb les incerteses de cada moment, tot allò que 
hem viscut i tot allò que hem superat. 

Aquest recull és únicament del 2020, incloent tota la primera onada —aquells 100 dies d’aquell 
any que tots vam patir i que recordarem sempre—, i del segon semestre de l’any quan el virus 
ens va atacar de nou.

Com sempre, el meu homenatge més sentit i el meu record més profund a totes les víctimes de 
la Covid19 i a totes les seves famílies i amics. No em cansaré de repetir mai que darrera de cada 
xifra hi ha persones, famílies i somnis truncats. A tots ells, l’abraçada més afectuosa. 

També voldria que aquest recull servís per agrair a TOTHOM la seva col·laboració per superar 
la crisis sanitària més gran del darrer segle. A tothom que ho ha afrontat des de primera línia, a 
tots els nivells, sanitaris i no sanitaris. I a tots els ciutadans i ciutadanes que sempre hi heu estat, 
ajudant en tot el que s’ha demanat i complint amb tot el que s’ha marcat, malgrat que algunes 
normes fossin incoherents o poc concretes.  

Deixeu-me destacar les persones que en moments on no teníem dades em facilitaven cada dia la 
situació de la Seu. Gràcies Vladimir Lazo, Cristina Aguar i Meritxell Feixes, sense vosaltres això 
hagués estat impossible; gràcies per les dades i les converses per intentar interpretar-les ens els 
moments de més incertesa. I també a qui, després dels primers informes i en veure la magnitud 
que assolien, cada dia em feia una revisió lingüística (a altes hores de la nit, molts cops) prèvia 
a la publicació. Gràcies per la constància i l’ajuda, amiga Anna Vives. 

També, gràcies als usuaris de twitter que fèieu les dades més entenedores (sobretot @gmnz-
gerard, @coronadades i @marc_coca) i als científics que les valoraven i ens aportaven llum (@
oriolmitja, @jaumepadros i la gent del @BIOCOMSC, entre altres). I, evidentment, gràcies al 
MH President Quim Torra i Pla: va ser una sort que estigués vostè al front de la pandèmia. 

Però, sobretot, gràcies a tots vosaltres, que cada dia llegíeu aquestes línies, les esperàveu, les 
fèieu virals per WhatsApp i les comentàveu entre vosaltres i amb mi. Us he de confessar que 
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cada dia, després de la publicació, destinava entre 30 minuts i una hora a resoldre dubtes o in-
quietuds a través de les xarxes. Sentir que humilment us ajudava ha estat la meva força durant 
aquests moments tan durs. 

Ho hem superat perquè ho hem fet bé, però sobretot perquè ho hem fet junts. 

Moltes gràcies a tothom per ser-hi sempre.

Jordi Fàbrega i Sabaté
Alcalde de la Seu d’Urgell 

de juny del 2019 a setembre del 2022.
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El nostre país es va posar a prova durant uns mesos ara 
fa tot just tres anys. Un virus desconegut irrompia a 

les nostres vides i ens interpel·lava com a ciutadans. Al 
nostre voltant, a les famílies, als llocs de feina, la covid-19 
es cobrava moltes vides, cada dia més, i la pandèmia s’es-
campava arreu del món. La globalització i una connec-
tivitat desbordant ens mostrava la seva pitjor cara i ens 

immergia en la pitjor crisi des de feia decennis. Una crisi que fou sanitària i que va tenir un gran 
impacte econòmic i social, però també ètic i moral. Les institucions i els polítics que les gover-
nen van haver d’optar entre salvar l’economia o salvar vides. A Catalunya, la manca estructural 
de recursos, de competències i de sobirania va ser un llast gegant que s’afegia als problemes que 
podia tenir qualsevol altre racó del món davant la pandèmia.

I és aquí on es van descobrir les millors habilitats i el compromís civil de moltíssima gent, d’una 
societat solidària i d’alguns polítics que dedicaven cada hora del dia per ajudar els ciutadans i 
salvar tantes vides com fos possible. És així com vaig reconèixer l’alcalde Jordi Fàbrega, dedicat 
amb cos i ànima a la seva gent, a cadascun dels habitants de la Seu d’Urgell durant aquells me-
sos. Els seus missatges a les xarxes van ser un exemple per a molts i una font de coneixement, 
d’inspiració i de companyia per a tots els que els llegíem.

Que ara l’alcalde Fàbrega hagi decidit aplegar-los en un llibre és una magnífica notícia que ens 
ajudarà a comprendre el tragí d’aquells dies, d’aquelles jornades inacabables en què cercàvem 
temps d’on no n’hi havia per a poder resoldre tots els problemes que anaven esclatant cada mi-
nut i tots els entrebancs que ens posava el virus, però també un estat espanyol que va optar per 
centralitzar la gestió i limitar els recursos de què podríem haver disposat per a servir els nostres 
ciutadans com la crisi exigia.

Mentre el govern d’Espanya posava militars i policies a les seves rodes de premsa, aquí vam des-
plegar una estratègia de solidaritat, de compromís cívic i tota la societat, amb entitats, associaci-
ons i centres de recerca, amb hospitals i membres dels serveis d’emergències, amb joves i grans 
ajudant-se uns als altres, es va activar com mai. Vull aprofitar aquesta ocasió per agrair a l’alcal-
de Jordi Fàbrega que es posés al capdavant dels seus ciutadans i ajudés com va fer a sortir d’una 
crisi sanitària que, sense previ avís ni treva, ens va posar a prova com a país. Moltes gràcies.

MHP Quim Torra i Pla
131è President de la Generalitat de Catalunya.
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Aaquest dies es compleixen tres anys del confinament 
a causa de la pandèmia per SARS-CoV—2, un fet que 

ha sacsejat  les nostres vides, que ha causat molt dolor 
amb gairebé 30 mil vides perdudes i amb seqüeles que tri-
garan molt temps en cicatritzar. Ha estat sense cap mena 
de dubte una de les situacions més difícils per las que ha 
passat Catalunya i Europa en les últimes dècades.

Davant d’una crisi sanitària la ciutadania espera que adoptem totes les mesures que, d’acord 
amb els coneixements científics, siguin raonables. La ciutadania exigeix també informació ve-
raç. Tota crisi comporta incertesa, i la incertesa genera por, i en una societat híper connectada 
i híper comunicada com la d’avui dia, és molt important filtrar el gra de la palla i donar una 
informació equilibrada, sense exageracions. I això és el que va fer l’alcalde Fàbrega durant la 
pandèmia, posar-se al capdavant i explicar a la ciutadania què passava cada moment, generant 
confiança. Un exemple de la col·laboració i complicitat del món local i la Generalitat.  Com a 
responsable de la gestió de la crisi sanitària durant bona part de la pandèmia, no puc més que 
agrair al Jordi, a l’alcalde Fàbrega, la seva dedicació i compromís.

Josep Maria Argimon i Pallàs
Secretari de Salut Pública de Catalunya 

del 21 de juliol del 2022 i Conseller de Salut de Catalunya 

del maig del 21 a l’octubre del 2022.
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—Jordi, i això de la COVID, què?

—Serà com una grip normal.

Aquest va ser l’únic comentari sobre el tema que vam 
compartir amb el Jordi Fàbrega durant les hores del llarg 
viatge en autobús a Perpinyà, el 29 de febrer del 2020, per 
assistir a un acte multitudinari del Consell per la Repú-
blica. Tan sols dos setmanes després, el govern espanyol 
declarava l’estat d’alarma i l’inici del confinament per una 
pandèmia que va trastocar, també, els plans i el dia a dia 
dels ajuntaments, tant dels més grans com dels més petits.

I els alcaldes de l’Alt Urgell, i ben aviat molts altres de la resta de país, de seguida vam veure a 
qui podíem recórrer per resoldre tants dubtes i tantes preocupacions que se’ns van acumular en 
qüestió de molts pocs dies o fins i tot d’hores. Ja fos a través del grup de WhatsApp d’alcaldes 
de la comarca, com en consultes puntuals més particulars, el Jordi, com a alcalde de la Seu però 
també com a professional mèdic, va saber marcar-nos pautes i donar-nos consells i orientacions 
quan el desconcert era la nota predominant en els estaments governamentals superiors. Les 
seves intervencions en les reunions telemàtiques setmanals programades per la delegació del 
Govern al Pirineu eren de les més escoltades per la resta d’alcaldes, i les seves preguntes i obser-
vacions ens ajudaven a entendre i comprendre una mica més la complexitat de la gestió d’una 
pandèmia que, encara a final de febrer, semblava que no ens havia d’afectar i que durant gairebé 
tres anys va impactar de ple en les nostres vides.

És en situacions d’alta tensió quan despunten els líders, i el Jordi, que tot just portava nou me-
sos en política com a alcalde de la Seu, va posar tot el seu coneixement professional, la respon-
sabilitat del seu càrrec recent estrenat, i la seva gran capacitat comunicativa al servei de tothom: 
dels seus veïns, informant-los periòdicament i clarament de la situació a tots nivells i fent-los 
sempre sentir part de la solució, no pas del problema, i també dels alcaldes, que vam trobar en 
ell el far que ens havia de guiar per la tempestuosa i fosca nit que van ser, sobretot, els primers 
mesos de la pandèmia.

Entre moltes altres lliçons, la pandèmia de la Covid19 en va deixar una de la qual el Jordi va ser 
un dels millors mestres: la necessitat d’una bona comunicació. Transmetre informacions clares, 
precises, sense dramatitzar-les excessivament però sense amagar tampoc la gravetat d’uns mo-
ments que mai hauríem imaginat que viuríem i que ens van agafar a tots amb el pas canviat. 
Però els líders saben llegir i interpretar les situacions complicades, reconeixen, si n’hi ha hagut, 
errades de pronòstic i, el més important, reaccionen, prenen decisions i, en el cas de la pandè-
mia, salven vides. I el Jordi va fer tot això i més. Perquè, segurament sense pretendre-ho, ens 
va ensenyar a molts alcaldes a informar i a gestionar amb més serenitat els temps possiblement 
més complicats que haurem viscut al capdavant dels nostres municipis. I això ho fan les perso-
nes generoses que tenen clar a qui es deuen i per qui han de vetllar. Gràcies, Jordi.    

Josefina Lladós i Torrent
Alcaldessa de Ribera d’Urgellet i Presidenta del Consell comarcal 

de l'Alt Urgell de juliol del 2020 a desembre del 2021.
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Agraeixo a l’amic Jordi el poder prologar la seva publi-
cació. No es tracta d’un llibre fet sobre records de la 

pandèmia, sinó d’un recull de relats diaris, que transme-
ten de forma fidel tot allò que vam viure durant aquells 
dies d’incertesa. En llegir-ho i recordar aquells moments, 
confesso que se m’omple el cor d’emoció!

La pandèmia va arribar com un fet sobrevingut, d’un abast 
i d’un impacte incalculable; va arribar acompanyada de 
por i de desconeixement. El Jordi va entendre que, com a 
responsable polític i com a metge, havia d’estar molt pro-
per a la població i havia de comunicar intensament. Va uti-
litzar les xarxes socials per publicar diàriament: hi transmetia amb realisme  cada moment de la 
pandèmia. Donava instruccions i consells, respostes als neguits de la població i alhora missatges 
d’optimisme: “ens en sortirem”, i de resiliència:  “aquesta crisi ens farà més forts”. Va fer partícip 
a tothom de cada instant, de cada angoixa, cada dificultat, cada nova circumstància, i sobretot 
de com s’havia d’actuar. Amb aquesta política comunicativa, tan propera, va aconseguir que la 
ciutadania es quedés a casa, que es protegís amb les mascaretes, que es vacunés, que comencés 
a interaccionar socialment amb cautela. Però sobretot va transmetre optimisme, alhora que va 
donar alè als sanitaris i sanitàries que lluitaven a primera fila davant el virus.

Comunicar el dia a dia de la pandèmia, no va ser gens fàcil, jo també ho sé bé. Estàvem envoltats 
de les emocions de cada notícia, de les pèrdues, de la manca de mitjans per fer front a la situació. 
Però també, per sort, d’esperança  i d’optimisme.

En aquest recull també es traspua la comunicació constant entre institucions, entre veïns -i 
entre països veïns-. Havíem d’estar units, ser generosos i solidaris. Potser per la nostra condició 
de metges i amics, la nostra col·laboració va ser constant, compartint opinions, coneixement i 
decisions; sempre sota la idea que les pandèmies, les malalties i els virus no tenen fronteres, i 
que les nostres ciutadanies, de l’Alt Urgell i d’Andorra son germanes. 

Aquest concepte de solidaritat va deixar una empremta ben forta de cooperació transfronterera, 
compartint coneixement i recursos en els dos sentits que van beneficiar els dos territoris. Tant 
és així, que fa poc va culminar-se amb la signatura del recent Conveni de col·laboració trans-
fronterera entre Espanya i Andorra, que dona un marc legal per fer desaparèixer la frontera 
quan es tracta de la salut de les persones. 

Jordi, aprofito per agrair-te les teves paraules de suport i reconeixement a la gestió de la pandè-
mia referint-te al Govern del qual formava part. Jo també puc afirmar que, de ben segur, amb les 
teves decisions, la teva proximitat i la comunicació constant que vas tenir amb la ciutadania, vas 
salvar vides. Vas demostrar ser, per sobre de tot, un gran metge i una gran persona.

Sempre recordaré el moment en què, després del primer confinament, ens vam poder abraçar 
a la Seu d’Urgell. 

Joan Martínez Benazet
Ministre de Salut d’Andorra del 2019 al 2022.
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L’abril del 2018 a Girona vam oficialitzar el canvi de 
nom de l’antiga plaça de la Constitució, que des 

d’aleshores porta el nom de Plaça de l’U d’Octubre de 
2017. Les noves plaques van acompanyades d’una cita del 
filòsof Xavier Antich, que diu el següent: “Només hi ha 
una cosa pitjor que l’oblit. No saber que s’oblida”.

Una frase avui més actual que mai si parlem del que vam 
viure l’1-O. Però que podem aplicar també perfectament 
al que vam viure després amb la pandèmia. Hi he pensat 
moltes vegades, en el sentit d’aquest text també per a la 
COVID19. Els representants públics que ens va tocar viu-

re aquells moments terribles des del capdavant dels ajuntaments en tenim molt presents els 
aprenentatges. Ara que per fi hem recuperat la tant enyorada normalitat, hem de ser conscients 
de l’impacte que van tenir aquells mesos en les nostres vides. Tornant a la cita, no ens podem 
permetre oblidar.

El recull del dietari d’en Jordi Fàbrega té aquesta funció. Ens retorna al que sentíem en aquell 
moment, i com a alcaldessa de Girona em sento molt identificada en alguns dels passatges que 
s’hi relaten. Aleshores, quan els publicava a les xarxes socials, la funció d’aquests escrits era una 
altra: informava, recollia dades, i n’extreia conclusions. Eren escrits que ens tractaven com a 
adults, fugint del paternalisme amb què a vegades se’ns va tractar, sobretot al món local. I això, a 
molts, ens tranquil·litzava. En les reunions que fèiem molts alcaldes i alcaldesses de Catalunya, 
de seguida es va convertir en un referent, quan ell parlava els altres callàvem, i ens feia una fo-
tografia exacte de la situació. Quan has de prendre decisions a les palpentes, gent com en Jordi 
Fàbrega són imprescindibles per prendre sempre el camí correcte. Vull aprofitar aquest pròleg 
per reconèixer-li i fer públic aquest agraïment.

Amb en Jordi ens vam conèixer al Parlament, i hem travat una bona amistat. Per tant, sé que 
aquella serenor i fermesa durant la COVID és la seva manera de ser. Parlem molt del futur de les 
ciutats, de Girona i de la Seu, i en tots els seus anàlisis hi brilla sempre aquesta actitud. Quina 
sort que heu tingut els urgellencs i urgellenques de tenir-lo com a alcalde! 

Llegir aquestes pàgines ens situa en els moments més terribles de la nostra història recent, 
perquè no ho podem oblidar. Ara bé, el pas del temps ens dona una perspectiva de fins a quin 
punt aquells missatges eren autèntics, i desprenien una llum d’optimisme a la qual tots els qui 
el seguíem i parlàvem amb ell ens agafàvem. Sense artificis, propers, mirant sempre endavant, 
pensant en la solució i no en el problema. Com ha de ser un bon alcalde, i com ha de ser també 
un bon metge. Jordi, gràcies per tot.

Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa de Girona.
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Ara que ja som gairebé en temps de postpandèmia es 
fa imprescindible la revisió del què hem viscut i la 

seva intensitat.

El recull d’escrits del Dr. Jordi Fàbrega -comunicats, com 
precisa ell mateix- és una mostra valenta d’aquesta ne-
cessitat. Perquè ara des de la distància propera, resulta 
fonamental aprendre les lliçons del que hem viscut col-
lectivament. Des de la complexitat d’haver assumit i pair 
la incertesa, la por, la solitud i la pèrdua.

Els professionals sanitaris també hem patit i hem plorat 
amb els nostres conciutadans. I hem lluitat des de la impotència sobretot, a l’inici- quan també 
ens mancaven eines d’autoprotecció i recursos per poder assistir adequadament tots els que 
emmalaltien sense deixar d’atendre aquells que alhora presentaven altres malalties greus. I, tan-
mateix, alguns van posar-se al davant per informar, per confortar, per consolar i per acompanyar 
l’esperança. I entre aquests, de manera molt rellevant, també hi era el Dr Jordi Fàbrega.

Els seus escrits, més enllà del seu caràcter informatiu i divulgador, traspuen en tot moment una 
gran honestedat i estan carregats de molta dosi d’humanitat i empatia; un testimoni que més 
enllà de l’experiència viscuda ens trasllada la necessitat d’aprendre la lliçó de tot plegat. Ens 
cal fer-ho per subratllar, com ell ho reflexa permanentment, la importància de tenir cura de les 
nostres relacions personals i veïnals, però, sobretot, de disposar d’un sistema sanitari fort que 
ens protegeixi a tots, especialment, als més vulnerables. Durant els moments més difícils de la 
pandèmia ell ho va exemplaritzar, en puc donar fe.

Bravo per aquesta iniciativa. Tots ho hauríem de fer, ni que fos a nivell íntim. Ens alliberaria 
molt de malestar existent i ens ajudaria a repensar com ser millors. El que ens va passar no ha 
de quedar en l’oblit. El felicito per aquest exercici, no per ensabonar-lo i satisfer una suposada 
vanitat personal per la feina feta, sinó per contribuir activament a la defensa del bé comú a la 
nostra societat i per enaltir els valors de la nostra professió.

Us animo a llegir-lo.   

Jaume Padrós i Selma
President del Col·legi de Metges de Barcelona.
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COMUNICATS 

15 de març 2020
Segons informa el Departament de Salut avui hem tingut a Catalunya 188 nous casos confirmats 
de coronavirus, amb 4 morts ( ja en lamentem 12 en total). A la Seu no tenim cap nou cas confir-
mat, però sí 2 sanitaris més aïllats a casa pendents de resultats.

Com a norma general, tota la ciutadania ha respectat les recomanacions i us heu quedat a casa. 
No obstant cal seguir conscienciats que l’única manera d’aturar la infecció (i evitar morts) és 
quedar-se a casa i tenir els mínims contactes socials possibles.

A nivell hospitalari s’estan seguint tots els protocols i, gràcies a la feina admirable de tots els 
seus professionals, la situació està controlada. Gràcies als professionals i a tothom que us esteu 
cuidant a casa per evitar saturar els serveis sanitaris.

A partir de demà la policia municipal pot fer controls en espais públics i transports per garantir 
la limitació de moviments.

Demà tothom que pugui ha de fer teletreball des de casa i només anar a treballar allà on sigui 
imprescindible. Els treballadors transfronterers que ho necessitin podran anar a Andorra (por-
teu el permís o la residència, si és el cas, per si hi ha controls).

Demà ja tenim persones voluntàries col·laborant amb el banc dels aliments (on farem lots per 
minimitzar riscos de contagi), i posarem a disposició de la ciutadania un telèfon gestionat pel 
CAPAU per si requereixen qualsevol tipus de suport a domicili i, amb la xarxa de voluntaris, 
s’intentarà donar-hi resposta.

La resposta solidària de la Seu i Castellciutat segueix essent enorme, moltes gràcies a tothom, 
de tot cor.

Recordeu que si mantenim la calma i ens quedem a casa ens en sortirem. Molts ànims a tothom!!

16/3
Salut ens informa en les darreres 24 hores tenim 491 casos nous confirmats de coronavirus 
(1.394 casos en total) i ja portem 18 morts (6 més que ahir). Són dades dolentes, esperades, però 
dolentes, no ens enganyem.

A la Seu, de moment, no ens consta cap altre cas positiu. Hi ha una malalta a planta amb aïlla-
ment pendent de resultat i les dos treballadores aïllades al domicili des d’aquest cap de setmana 
han donat negatiu.

Com veieu la situació no està gens controlada, però les mesures preses a Catalunya han de donar 
resultat a finals de setmana, que serà quan l’increment de casos hauria de frenar-se (esperem).
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Avui he estat amb els treballadors de l’hospital i els del CAP i estan forts i animats; els vostres 
aplaudiments d’ahir els van injectar molta moral. Estan treballant d’una manera excel·lent i no 
defalliran però els hem de cuidar molt, que això serà llarg.

A nivell de ciutat la majoria de vosaltres ho esteu fent genial però cal que ho fem tots/es. Hau-
ríem d’aconseguir tenir només 4 contactes socials al dia, sinó no ens en sortirem. Per tant, que-
deu-vos a casa, és IMPRESCINDIBLE.

Tenim la sort de disposar d’una xarxa de voluntaris fantàstica que estan fent molt bona feina, 
aprofitem-los, sobretot la nostra gent gran per evitar sortir de casa.

Segueixen les mostres de solidaritat de molta i molta gent, a tots nivells. Com a societat, aquesta 
crisi ens farà més forts.

Som al 4t dia de confinament, això tot just comença, però penseu que ens ja ens falten 4 dies 
menys perquè acabi aquest malson. No defalliu, no defallim, tinguem calma que entre tots i 
totes ho aconseguirem.

I deixeu-me acabar avui amb una gran abraçada virtual a tots els treballadors/es i a tot l’equip 
de govern de l’ajuntament: tots ells/es s’estan deixant la pell en aquesta crisi amb una feinada 
immensa. Avui va per vosaltres la meva abraçada virtual.

Us deixo l’enllaç a l’entrevista d’avui a Ràdio Seu on us intento explicar la situació.

Recordeu, quedeu-vos a casa i màxim 4 contactes al dia! I ànims, que podem sortir-nos-en!

17/3
Ja tenim les dades d’avui a Catalunya. En total 1.866 casos, un increment de 472 respecte a ahir. 
I malauradament ja hem de lamentar 41 morts (23 entre ahir i avui).

A la Seu tots els cassos sospitosos ingressats a la FSH han sortit negatius, però avui s’han envi-
at 5 mostres més a analitzar, ja que els cassos respiratoris (i, per tant, probables) augmenten. 
Seguim de pujada de la malaltia, com era d’esperar; així que, molts ànims a tots! Però és més 
important que mai quedar-nos a casa!!!

Tots els nostres professionals sanitaris, tant del SEM com del CAP i l’hospital segueixen amb la 
seva tasca admirable, tot i les dificultats de la situació. Necessitem que els cuideu molt, són els 
nostres herois i heroïnes.

Avui és el 5è dia de confinament, vinga que ja en portem 5; ens en falten 5 menys. Personalment 
crec que som al moment més important de tots. Si fem les coses bé, ens en sortirem; però aques-
ta setmana és crucial, és vital.

Avui al matí us he fet un missatge perquè hi havia massa gent al carrer. Si us plau, sortiu només 
quan sigui imprescindible, sobretot si sou gent gran (sou població vulnerable). Hi ha una xarxa 
de voluntaris per ajudar-vos amb el que necessiteu, utilitzeu-la!
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De fet, això ha estat l’alegria més important del dia: la solidaritat immensa de tots vosaltres. Els 
voluntaris; restaurants i bars que porten menjar o cafè als nostres sanitaris; la gent que ens ha 
portat material d’aïllament (comerços, l’institut, dentistes, veterinaris, etc.); els docents que 
fan les classes per videoconferència o per whats, i tothom que s’ofereix per activa i per passiva 
pel que calgui.

Estic segur que ens en sortirem, per com veig als sanitaris de ferms, per la solidaritat immensa 
de tothom i, sobretot, perquè estic segur que TOTS us quedareu a casa!!!

Aprofitem les eines que es van compartint per les xarxes per mantenir-vos actius, però sobretot 
QUEDEU-VOS A CASA.

I avui l’abraçada virtual és pel personal de neteja de tot arreu, especialment de l’hospital i el 
CAP. Guanyarem també perquè us tenim a vosaltres. Gràcies per tot!

18/3
Avui vaig tard a fer-vos l’actualització diària de la situació a la Seu perquè estàvem reunits vir-
tualment amb tots els regidors de l’ajuntament per actualitzar la situació i compartir neguits, 
accions i propostes. Tenim un problema global que l’hem d’afrontar entre tots.

Les dades d’avui ens parlen de 14 morts i 836 nous contagis a Catalunya. L’increment és inferior 
als 24 morts d’ahir, però el que es dispara és el nombre de nous contagis, gairebé el doble d’ahir. 
En total ja tenim un total de 2.702 casos confirmats (228 professionals sanitaris), 92 greus i 55 
morts.

A la Seu teníem 4 pacients ingressats en aïllament que, per sort, han donat negatiu. Però també 
tenim veïns i professionals sanitaris aïllats a casa. Com veieu a la gràfica els casos segueixen 
augmentant molt, tot i que sembla que els greus i les morts no augmenten tant. Cal esperar 
aquests dies.

A la FSH avui hem parlat del pla de contingència per estar preparats per si els casos també in-
crementen aquí, com és del tot previsible. Estem preparats per augmentar el nombre de llits i 
poder habilitar respiradors.

Avui moltes empreses i professionals diversos (veterinaris, dentistes, tatuadors, etc.) ens han 
portat material com bates, guants i mascaretes. Són molt benvingudes. Gràcies a tothom per 
col·laborar! Molts guants els hem repartit entre les botigues.

Crec que avui gairebé tothom heu fet molt bé el confinament a casa. No obstant, per reforçar 
el missatge la nostra policia municipal ha fet crides per megafonia i a la gent gran que estava 
al carrer els ha facilitat el telèfon d’urgències del CAPAU per demanar l’ajuda dels voluntaris. 
Utilitzeu-los!!

Molts ànims que ja veieu que encara som en fase d’ascens dels contagis, per tant, encara empit-
jorarà la situació, no ens enganyem. Però estic convençut que ho estem fent bé entre tots i que 
ens en sortirem.
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Som el 6è dia de confinament, gairebé ja hem passat la primera setmana. MOLT BÉ! Ho esteu 
fent molt bé i per això ens en sortirem, però de cap manera podem baixar la guàrdia!!

I avui l’abraçada és per tots aquells que no podeu quedar-vos a casa, perquè ens serviu des de les 
botigues. Sou imprescindibles i ens en sortirem també perquè hi sou. I també per tota la nostra 
policia municipal que amb la seva excel·lent tasca, cada dia em fan sentir més orgullós de tots 
ells/es.

Demà seguim, tots a casa i ens en sortirem!

19/3
Bona nit! 
Les dades d’avui a Catalunya ens mostren que tenim 568 contagis nous i ja hem de lamentar 27 
morts més. En total 3.270 contagiats i 82 defuncions. A Espanya ja parlem de 17.147 casos i 767 
morts (la gran majoria a Madrid: un 40% dels casos i un 65% dels morts).

A l’hospital de la Seu no hem tingut cap cas positiu. Les proves que s’han fet avui a pacients 
ingressats també han estat negatives. Però sí que tenim pacients joves amb símptomes lleus i 
alguns professionals aïllats a casa pendents de resultat, però estan bé.

Tots seguiu fent molt bona feina, amb el confinament a casa: cada cop es veu menys gent pel 
carrer i sortiu només per allò imprescindible, com toca. Ho esteu fent molt bé. No obstant, la 
policia segueix amb els controls per si algú es “despista”.

Us comparteixo aquest vídeo del psicòleg urgellenc Miquel Alet, que avui ens ha regalat un ví-
deo on ens explica com afrontar psicològicament el confinament. Gràcies Miquel!

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/com-puc-afrontar-emocionalment-aques-
ta-situacio-confinament/20200319135642018001.html

Demà ja farà una setmana que estem confinats a casa. Sé que està essent dur, però ja ens falta 
una setmana menys per acabar. I estic segur que ho estem fent molt bé tots i totes. Però no ens 
podem relaxar.

Podem trobar moltes iniciatives a internet per ajudar-nos a passar aquests dies a casa, com les 
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.

L’abraçada d’avui, com no pot ser d’una altra manera, és per tots els pares que aquests dies feu 
mans i mànigues per entretenir els vostres fills a casa i així vetllar, també, per la salut dels vos-
tres pares. Papa, tinc unes ganes enormes de fer-te una abraçada i no puc fer-te-la perquè estàs 
tancat a casa, però vull dir-te que t’estimo molt!

Molts ànims a tots/es, ens en sortirem!

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/com-puc-afrontar-emocionalment-aquesta-situacio-confinament/20200319135642018001.html
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/com-puc-afrontar-emocionalment-aquesta-situacio-confinament/20200319135642018001.html
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20/3
Bona nit! 
Avui ha estat un dia intens però molt gratificant pel fet de veure la implicació de tothom. Ha es-
tat un dia especial pel fet de comprovar com en situacions molt difícils surt el millor de la bona 
gent (i també el pitjor de l’altra).

A nivell de Catalunya no tenim encara les dades d’avui, però a l’estat espanyol gairebé hi ha més 
de 20.000 casos i més de 1.000 morts; unes xifres horribles, no ens enganyem. La pandèmia va 
a pitjor i de moment no frena.

A la Seu avui han ingressat 2 pacients amb sospita d’infecció que estan pendents de resultat i no 
hem tingut cap altre resultat positiu. Els pacients ingressats (tots negatius) van evolucionant 
bé. La gent que tenim aïllada a casa segueixen bé i ferms, també els professionals sanitaris.

Avui hem fet el trasllat dels 18 usuaris/es de la Unitat Sociosanitària de l’hospital al Seminari, 
habilitat pels professionals de l’hospital en un temps record i amb una resposta bestial de la 
gent de la Seu a la crida feta perquè ens fessin arribar baranes. Sou genials.

Moltes gràcies al Bisbat d’Urgell per aquesta col·laboració tan important i a tots els professio-
nals implicats. TOTS que, de nou, m’heu fet sentir orgullós de tots/es vosaltres. Estic segur que 
ha estat una decisió molt encertada.

També hem començat a desinfectar els contenidors, com en altres municipis ho fan també (al-
guns ho ampliem al terra). En ser una situació tan nova no tenim gens clar què funciona i què 
no, pel que tota actuació és benvinguda.
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Els agents de la policia ens confirmen que la majoria de vosaltres resteu a casa i només sortiu 
per allò imprescindible. Molt bé, aquest fet i el rentat continuat de mans són les mesures més 
importants per poder guanyar. Quedeu-vos a casa!!

Avui algú s’ha molestat perquè no he assistit a una reunió telemàtica mentre es feia el trasllat 
de la gent gran. No demanaré disculpes: per mi ser i col·laborar en el trasllat era més important.

I acabo amb l’abraçada virtual a aquesta gent de la foto (i als que no hi surten): són fonamentals 
per cuidar a la nostra gent gran. Per extensió, també, a tots els professionals sanitaris que, cada 
dia, ens demostreu que sou el més valuós de casa nostra. Us estimo!

I una menció als treballadors de l’Ajuntament i a l’equip de govern. Milions de gràcies per tot el 
que feu (vinga, que encara tenim camí per fer!).

Molts ànims a tota la gent de la Seu i Castellciutat. Ho estem fent bé! Però recordeu que el camí 
és llarg, molt llarg, i els propers dies seran durs, força durs.

21/3
Avui les xifres de contagis, tant d’Espanya com de Catalunya, són molt dolentes. No per ser 
esperades deixen de ser frustrants. Preparem-nos per una setmana que serà duríssima, ja ho 
està essent a molts llocs, a massa hospitals.

En total, a l’estat espanyol, els contagis quasi arriben als 25.000 i els morts a 1.326. I a Catalunya, 
els contagis han arribat a 4.704 (501 de nous avui) amb 191 morts. Molt males xifres i encara no 
ha arribat el pitjor.

A l’hospital de la Seu avui hem tingut el segon cas positiu (que està ingressat a planta en situació 
estable) i tenim un pacient en aïllament pendent de resultat. Confinats a casa hi tenim uns vint 
veïns i veïnes, tres d’ells amb infecció confirmada per Covid19 i la resta sota sospita. Tots es 
troben bé i estan fent el confinament com toca. Molts ànims a tots ells/es.

Avui hem reunit la Junta de Seguretat Local on ens hem coordinat per compartir la informació i 
afrontar junts aquesta crisi. La implicació de tots és vital i és francament immillorable.

En la primera nit que la gent gran ha passat al Seminari m’expliquen que han estat molt bé i que 
estan molt contents. Avui els hem portat butaques per les habitacions perquè estiguin encara 
més còmodes.

El millor d’aquesta crisi és l’enorme generositat i solidaritat de tothom. La paraula que més 
repeteixo aquests dies (i ho dic de cor) és GRÀCIES. En un post al facebook de l’Ajuntament hem 
volgut donar les gràcies a tothom, però sou tants que segur que ens hem deixat algú, perdoneu!

També avui hem explicat un primer paquet de mesures econòmiques i socials que, des de 
l’Ajuntament, estem treballant per ajudar a superar la crisi. No obstant, us he de confessar que 
aquests dies la nostra prioritat és la vostra salut i que la gent més vulnerable no pateixi tant 
aquests dies. Però tot ho farem, hi ha gent de l’equip que ho ha treballat molt.
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Avui l’abraçada virtual és per tot el personal de neteja d’arreu: de neteja viària, de l’Ajuntament, 
de totes les empreses i botigues obertes i, sobretot, de l’hospital i el CAP. Sou clau per eliminar 
aquest virus, i ho esteu fent molt bé. Gràcies!

Repeteixo que ara comença el més dur. Quan parlo amb companys d’altres ciutats i hospitals veig 
com la situació va empitjorant cada dia. Òbviament hem preparat molt el pla de contingència, 
però si no us quedeu a casa no servirà de res.

Quedeu-vos a casa, ara més que mai, ens hi va la vida.

22/3
Avui s’ha ampliat l’estat d’alarma 15 dies més, fet que ja es veia a venir ja que les xifres de con-
tagiats i de morts no paren d’augmentar. De totes maneres, recordeu que quarantena vol dir 40 
dies. Aquí estem fent bé el confinament, però cal que arreu se sigui molt més dràstic o no ens 
en sortirem.

Sumem 394 morts més i 3.600 nous contagis en les darreres 24 hores a Espanya. Un 10% son 
sanitaris. A Catalunya la consellera ha mencionat més de 700 contagis avui.

A la Seu avui hem tingut un nou cas positiu que està aïllat a planta i estable. En total ara hi ha 2 
pacients ingressats i 3 malalts pendents de resultat -algun d’ells és força jove-. Les persones que 
estan a casa aïllades, segueixen bé.

Aquesta és la setmana clau, si fem bé el confinament a casa tindrem moltes opcions de sortir-
nos-en de la millor manera possible. Però repeteixo, aquesta setmana és clau. A finals de setma-
na hauríem d’arribar al pic de contagis i començar el descens... Esperem!

Per això, que aquest matí la policia municipal ens hagi informat que no han vist gent al carrer 
ha estat una excel·lent notícia. Ho esteu fent molt i molt bé. Aquests dies és un orgull ser urge-
llenc/a.

A l’hospital avui han acabat d’habilitar 7 noves places hospitalàries en 4 habitacions més, gràcies 
a la bona feina de tota la gent de l’hospital i gràcies a les vostres donacions de llits i matalassos. 
Ens en sortirem perquè anem tots junts en aquesta crisi. Gràcies!

M’ha fet molt content veure, mentre era a l’hospital, com cuideu els nostres professionals sani-
taris portant-los pastes de diferents pastisseries. Els hem de cuidar, perquè els necessitem forts 
i sans, perquè ells ens cuidaran a nosaltres. Cuidem-nos tots, és imprescindible.

I vull donar ànims a la comunitat de makers de l’Alt Urgell que, amb les seves impressores 3D, 
estan ajudant de valent a crear material que pot ser imprescindible per fer front als dies que 
vindran. Exactament igual que a tothom que està cosint mascaretes a casa. La seva resposta i 
esforç és un nou motiu d’orgull per tots nosaltres.

Avui acabo amb una abraçada virtual a tots els nostres veïns i veïnes d’Andorra: de la seva lluita 
contra la Covid19 i de la seva victòria en depèn, també, el nostre destí. Tots els ànims al meu bon 
amic, el ministre Benazet, que ho està gestionant molt bé.
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Acabo, com sempre, demanant-vos que us mantingueu a casa, és l’única opció. 
QUEDEM-NOS A CASA I ENS EN SORTIREM!

23/3
Bona nit!
Com heu vist les xifres de contagis, ingressats a les UCIs i morts segueixen augmentant d’una 
manera molt important. Ja tenim 33.089 infectats a Espanya; 2.355 pacients a les UCIs i 2.182 
morts (la meitat a Madrid).  Aquest virus és molt agressiu, de debò.

A Catalunya avui ha estat el pitjor dia (fins ara) de la pandèmia, amb 94 morts i 1.939 contagis 
nous. Aquestes xifres eleven a 339 les víctimes mortals i a 7.864 contagiats. Bufff...

Des de l’hospital de la Seu, avui 2 pacients que han agreujat han estat traslladats, l’un a Lleida i 
l’altre a Andorra. Resta ingressat un pacient positiu a planta que està estable i tenim 1 pacient 
més ingressat pendent de resultat. Confinades al seu domicili hi ha una quarantena de persones.

Aquest matí hem hagut de reforçar els controls policials perquè hi havia massa gent i massa 
cotxes al carrer. Si us plau, és molt important. Només hem de sortir per allò que sigui impres-
cindible i quan sigui imprescindible. 

Ens diu l’investigador Oriol Mitjà que hem aconseguit baixar la RHO (la taxa de reproducció de 
la malaltia) de 3.0 a 1.7. És MOLT IMPORTANT, però NO N’HI HA PROU! TOTHOM 
A CASA!

Hem portat mascaretes i guants (de les vostres donacions) a la Llar de St. Josep. És important 
aquí la protecció màxima per a tots els i les residents i treballadors/es.

Jo mateix he anat a recollir la primera tramesa de material dels makers de la Seu: tiradors de 
portes, colzes de respiradors i les primeres mascaretes facials. 
Brutal la feina d’aquest #talenturgellenc. 

Avui l’abraçada virtual és per tots els i les farmacèutiques que aquests dies estan fent una feina 
excel·lent en una situació molt complicada. Gràcies!

No defallim, ho estem fent bé, però ja heu vist que NO ÉS SUFICIENT! QUEDEU-VOS A CASA!

Us deixo amb un missatge d’esperança de la bona gent que des de casa esteu fent mascaretes, 
esteu salvant vides. Gràcies!

24/3
Bona nit!
El que us explicaré avui no us agradarà, ja us aviso.

Els contagis a Espanya han arribat a 39.673 (+ 6.584), amb 2.636 ingressats a les UCI (+281) i 
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2.696 morts (+514). A Catalunya també ha estat el pitjor dia: 2.073 casos nous (9.937 en total) i 
117 morts més (516 en total). Buffff...

Com deia ahir el president Quim Torra, darrere les xifres de cada dia hi ha noms i cognoms, 
vides, amors, lluites i esperances. No permetem que aquesta malaltia cruel i deshumanitzadora 
ens esborri la memòria. El meu condol a familiars i amics

A l’hospital de la Seu seguim amb 2 pacients positius ingressats a planta i 2 més ingressats per 
pneumònia que estan pendents de resultat.

Però tenim força gent aïllada a casa, amb casos positius en personal sanitari i cossos de segure-
tat. De moment estan tots bé, però ja veieu com es contagia la gent que tenim a primera línia. I 
això no ho podem permetre, necessitem cuidar-los!

Hem doblat el nombre de llits a l’hospital i hem habilitat llocs d’UCI per si se saturen les dels 
nostres centres de referència. Els makers ens han fet tiradors de portes i estan fent mascaretes 
facials pels nostres sanitaris.

L’alberg ja està operatiu des d’avui perquè els nostres treballadors sanitaris puguin anar-hi a 
descansar entre les seves guàrdies si no volen anar al seu domicili i intentar, així, evitar el con-
tagi de les seves famílies. És una mesura necessària, però és trist arribar a aquí.

Demà es repartiran bona part de les 1.600 mascaretes que heu fet als nostres comerços i empre-
ses encara oberts a l’atenció al públic.

Entre ahir i avui s’han repartit les 249 targes moneders per a les famílies de la Seu amb nens/es 
que tenen beques de menjador per motius socioeconòmics. Estem més tranquils en saber que ja 
les tenen i poden ajudar a passar aquests dies sense escola.

Però tot això no serveix de res sinó disminuïm la taxa de contagi del virus. I només ho farem 
amb un confinament total. QUEDANT-NOS A CASA. Si no ho fem, posem en risc els nostres 
padrins, a la gent més vulnerable, als nostres sanitaris i a tothom que està al peu del canó.

Avui l’abraçada virtual és per a tots els professionals sanitaris, treballadors dels serveis essen-
cials i cossos de seguretat que tenim contagiats i confinats a casa. I és l’abraçada més sentida 
de totes. Com m’agradaria fer aquesta abraçada en directe i no de forma virtual. Molts ànims a 
tots/es.

Si us plau, això no és una guerra, és una pandèmia. No som un exèrcit, però sí que som un equip. 
I si no actuem com un equip ho lamentarem molt. És el moment que la gran majoria de l’equip 
es quedi a casa per tal que sanitaris i cossos de seguretat puguin fer la feina amb el mínim risc 
possible.

Ara ja no és una petició... és una súplica... 

QUEDEU-VOS A CASA, US HO DEMANO DE TOT COR!
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25/3
Bona nit!
Fins al dia d’avui els contagis a Espanya han arribat a 47.610, amb 3.166 ingressats a les UCI i ja 
lamentem 3.434 morts (més que durant tota la pandèmia a Xina). A Catalunya ja tenim 11.593 
contagiats i 672 morts.

A l’hospital de la Seu tenim ja 4 pacients ingressats positius per Covid19 i en tenim 2 més pen-
dents de resultat. Encara hi ha força llits lliures i tenim marge de maniobra, però ja veieu que 
cada cop tenim més casos. A casa confinats segueixen una quarantena de veïns/es amb 6 casos 
positius que estan bé.

La gent gran que tenim al Seminari, a la Llar de St. Josep i a la residència d’Oliana estan bé i 
sense infectats. És molt important, és vital, que això continuï així. Tots els ànims als seus treba-
lladors que estan fent molt bona feina.

Els experts no tenen clar quan s’arribarà al pic d’infectats. Ja es parla que això anirà per molt 
llarg. Personalment no sé què pensar, però crec que a finals de setmana hauríem de tenir alguna 
notícia positiva... o ho vull creure.
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Avui hem iniciat la desinfecció de bancs per seure, baranes i papereres de la ciutat amb l’objec-
tiu d’eliminar la presència del virus d’aquest mobiliari urbà, com ja vam fer amb els contenidors.

Per evitar riscos hem tancat l’ascensor del Parc del Segre i diversos parcs de la ciutat i dels nos-
tres barris.

La solidaritat de tothom continua essent exemplar. Avui hem repartit als comerços bona part de 
les 1.670 mascaretes que les cosidores heu fet a casa vostra, que a Nou Grapats han desinfectat i 
que a la tintoreria Santa Marta han planxat, amb el suport de molta gent i de l’UBSU.

A l’hospital s’ha rebut la segona remesa de material dels makers, amb tiradors i mascaretes faci-
als per a tots els treballadors/es. Les impressores 3D no descansen mai. Gràcies!

També des de l’hospital s’ha fet una crida perquè es necessitaven 3 llits articulats pels padrins 
del Seminari i els han aconseguit en 10 minuts, i n’ha quedat en reserva. Milions de gràcies a 
tothom!

Avui els cossos de seguretat i emergències han volgut fer públic el seu agraïment al personal sa-
nitari de l’hospital i el CAP amb les seves sirenes i els seus aplaudiments. Ha estat molt emotiu. 
Gràcies per ser-hi sempre. Avui l’abraçada virtual és per tots vosaltres.

Ja veieu que la situació és extremadament complicada, extremadament greu. Però la vostra res-
posta, la vostra solidaritat, és ENORME. Gràcies per quedar-vos a casa. Ens en sortirem per la 
vostra solidaritat, i perquè esteu tots a casa. GRÀCIES!

26/3
Bona nit!
Les darreres dades a Espanya indiquen 56.188 contagiats, amb 3.769 pacients a les UCI i, malau-
radament, 4.089 pacients morts. A Catalunya tenim 12.940 casos, amb 1.187 pacients a les UCI i 
880 morts (208 només avui).

Són xifres que no paren d’augmentar. Aquestes xifres reflecteixen contagis d’abans d’iniciar el 
confinament, pel que esperem que, aviat, aquests 14 dies de reclusió es notin amb una disminu-
ció d’aquest creixement.

De fet, aquestes darreres 48h a Catalunya (tot i la xifra horrorosa de morts) l’increment de conta-
gis ha estat una mica menor que els dies previs. A veure si això es confirma els dies que vindran.

Avui s’ha traslladat un nou pacient de la Seu a la UCI de l’hospital Santa Maria de Lleida i se-
gueixen ingressats 4 pacients afectats i 3 més estan pendents de resultat. A casa, confinats, s’hi 
mantenen una quarantena de veïns/es amb 8 casos positius, que estan bé.

Vull agrair al sector agroalimentari el treball incansable d’aquests dies per garantir alimentació 
suficient i de qualitat, així com a totes les botigues que tenim al costat de casa.

També us vull explicar com els professionals de salut mental de la Seu estan fent una feina ex-
cel·lent de seguiment i control dels seus pacients. Aquests dies que ho tenen més complicat pel 
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fet d’estar tancats a casa, els segueixen a través del telèfon i de les noves tecnologies. Gràcies 
per ser-hi!

Seguim amb les trucades telefòniques a la gent gran que viu sola per part dels Serveis Socials i 
dels professionals del CAP. Un control fonamental per valorar el seu benestar i anticipar-nos a 
les seves necessitats.

I l’hospital ja ha habilitat els primers llocs d’UCI amb personal d’urgències i quiròfan. Això és 
molt complicat i demostra l’enorme professionalitat i predisposició de tot l’equip. Orgullós de 
tots vosaltres, companys/es.

I acabo el fil amb aquest vídeo que ens demana quedar-nos a casa que ens ha regalat Qucut. 
Gràcies per QUEDAR-VOS A CASA, és l’únic camí. Avui l’abraçada virtual és per tots vosaltres, 
que ho feu genial!

Quan tot això acabi, els que ens seguiu de fora, veniu a la Seu! Ajudeu-nos a reactivar els co-
merços i l’activitat econòmica que tant està patint ara mateix. Recordeu, us esperem a la Seu, 
perquè ens en sortirem!

27/3
Bona nit!
Els sanitaris malauradament estem acostumats a conviure amb la mort i no sempre és fàcil de 
gestionar. La intimitat del vestuari o de casa nostra han vist sovint les llàgrimes que en públic 
no podem (o no volem) mostrar.

Avui ha mort el primer pacient per la Covid19 a l’hospital de la Seu. Sabíem que això arribaria, 
però és molt dolorós quan passa. El meu més sentit condol a la família i amics. Descansa en pau.

A Espanya els contagis han arribat a 64.059, amb 4.165 ingressats a les UCI i ja lamentem 4.858 
morts. A Catalunya tenim 14.263 casos amb 1.070 morts (190 només avui).

A la Seu tenim 3 pacients ingressats a planta i 1 més pendent de resultat (la resta han donat ne-
gatiu). I a casa confinades ja hi tenim 58 persones, 18 dels quals són positives per Covid19. Tots 
ells/es estan bé. Per cert, també hem tingut 2 parts aquests dies. Enhorabona a les famílies. La 
vida continua endavant!

Per minimitzar el risc de contagi membres del #GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis 
Forestals) coordinats pels @agentsruralscat han fet tasques de desinfecció a la comissaria dels 
mossos, estació d’autobusos, voltants i entrada de la Llar de St. Josep i a l’hospital.

Des de l’Ajuntament hem portat mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic a la Llar de St. Josep, 
així com algunes mascaretes facials dels makers. És fonamental que tinguin material per cuidar 
els nostres padrins/es.

Les farmàcies de la Seu avui han repartit 1.000 de les mascaretes confeccionades per les cosi-
dores voluntàries a persones cuidadores de gent gran i persones malaltes. Gràcies per la col·la-
boració.
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PEUSA ha anunciat la donació de 50.000 € pel suport de persones afectades per la crisi del ce-
dint-ne la gestió al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, per garantir equitat social. 
Milions de gràcies! Ja veieu que la solidaritat supera amb escreix les dificultats.

Com fem cada 24 o 48 hores, ens hem reunit (virtualment, és clar) amb tots els grups municipals 
de l’Ajuntament. Són moments difícils on tothom aporta i on cal adoptar decisions unitàries. 
Moltes gràcies per remar plegats en aquesta crisi.

Avui l’abraçada virtual és per la magnífica gent del Taller Claror (on també hem portat masca-
retes i guants), que amb la seva alegria (també contagiosa) ens diuen que TOT ANIRÀ BÉ i ens 
recorden que ells també es queden a casa. Us estimo Claror!

 28/3
Bona nit!
Per fi, avui s’ha decretat el confinament total. Els treballadors dels serveis no essencials deixa-
ran d’anar a la feina. Per fi arriba; tard, molt tard (demanat a crits pels experts i pel Govern de 
Catalunya fa 15 dies), però arriba. Era imprescindible per poder superar la pandèmia.

Espanya acumula 5.694 morts; 72.248 contagis, 40.630 hospitalitzats i 4.575 ingressos a les UCI, 
segons el Ministerio de Sanidad. Les xifres són un desastre, però l’increment de contagis de les 
darreres 24 hores ha estat del 12,7%, quan ahir va ser d’un 14% i abans d’ahir d’un 18%. No és 
gran cosa, però potser es veu una mica de llum al final del túnel. Amb el confinament total segur 
que ens en sortirem. No disposem encara de les dades d’avui a Catalunya.

A l’hospital de la Seu hi ha 6 pacients positius ingressats (els 3 que estaven pendents de resultat 
han donat positiu). Tots a planta i estables. Encara hi ha força llits lliures. A casa seguim amb 
una seixantena de veïns/es aïllats, amb 16 positius confirmats. Tots estan evolucionant bé, tot 
que l’aïllament és força dur. Ànims a tots/es.

Hi ha personal dels Mossos de la Seu que han donat positiu. Ho estant controlant amb proves 
als simptomàtics i als que han tingut contacte estret amb un positiu. Tots els positius i els con-
tactes estan aïllats a casa, evolucionant bé sense cap complicació. A la comissaria ja s’ha fet la 
desinfecció i es prenen les mesures preventives que cal. De moment, segons em diuen, tenen 
prou efectius per fer front a la situació. No obstant, ja veieu com d’important és seguir les me-
sures recomanades per evitar els contagis (distanciament social, rentats de mans, etc.)

Avui ens han entregat la 3a remesa de material dels makers a la @fshseu. Gràcies per la vostra 
feina i per mantenir les impressores 3D a ple rendiment. #EnsEnSortirem

Avui l’abraçada virtual és pels treballadors socials del CAPAU i dels CAPs, fan una feina brutal 
amb les trucades a tota la gent gran, sola i vulnerable. Gràcies per aquesta gran labor.

Seguim a casa. Ja veieu que la situació és extremadament complicada i greu. Potser sembla que 
veiem una mica de llum al final del túnel, però encara queda molt de camí. I aquest camí l’hem 
de fer tancats a casa, per fi, amb el confinament total. QUEDEU-VOS A CASA, ÉS L’ÚNIC 
CAMÍ. Si ho feu, només si ho feu, ens en sortirem!
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29/3
Bona nit!
Les dades d’Espanya d’avui ens indiquen que ja hi ha 78.797 contagiats, amb 4.907 ingressats a 
les UCI i 6.528 morts. En les últimes 24 hores s’ha arribat al pic de 838 morts pel coronavirus, la 
xifra més alta fins ara.

A Catalunya les xifres ens mostren que ja tenim 16.157 contagiats i 1.410 morts. Avui hem tingut 
1.131 contagiats nous i 184 morts. Les xifres tornen a augmentar després de tres dies consecutius 
a la baixa  Necessitem el confinament total! El necessitem!

Darrera de totes aquestes xifres hi ha famílies, somnis i esperances trencades. El condol a totes 
elles.

Malauradament a l’hospital de la Seu avui hem lamentat una nova mort per Covid19, la d’un 
pacient d’avançada edat amb malalties associades. El nostre condol a la família i amics. Ara te-
nim 5 casos positius ingressats a planta. Estem a la meitat de l’ocupació de llits (sense comptar 
l’ampliació de llits). Tenim encara un marge ampli de resposta, però ens agradaria no tenir-lo 
que utilitzar. A casa ja tenim una setantena de veïns/es confinats, amb 18 positius. Tots estan 
evolucionant bé. Força i ànims a tots/es!

Com cada dia, hem parlat amb el ministre Benazet del Govern d’Andorra. Estan esperant 39 
professionals cubans per col·laborar amb el tractament dels pacients que ingressin a la UCI. 
Reiteren la seva predisposició per donar-nos suport pels pacients que ens calgui. Entre tots ens 
en sortirem.

Les religioses de la Sagrada Família han cooperat en el Pla de Contingència de l’hospital donant 
la roba, tallant i cosint una vintena de llençols que ja han entregat. Gràcies! I l’alberg de la Seu 
també s’ha posat a disposició dels mossos per si ho necessiten per anar-hi a descansar (dormir 
i menjar) entre els seus torns. Gràcies! 

A tots aquells que esteu fent perfectament bé el confinament, milions de gràcies pel vostre es-
forç i constància. Ens en sortirem gràcies a vosaltres. No defalliu, sou la nostra força per acabar 
amb el virus.

A tots aquells insolidaris i egoistes que sortiu de casa per estirar les cames i fer una passejada, 
només vull que penseu per un moment com se sent algú que no pot anar a l’hospital ni al tana-
tori a acomiadar-se dels seus estimats. De debò, tant us costa quedar-vos a casa? 

I avui, un aplaudiment pels tots els nens i nenes q porten ja 2 setmanes sense sortir de casa, 
sense anar a l’escola i sense jugar amb els seus amics i segueixen estan alegres i contents. Sou 
un exemple tots i totes!

Avui l’abraçada virtual és per tots els que demà anireu a treballar en serveis essencials. A tots 
vosaltres, que sortireu de casa per servir a la resta de veïns i veïnes, milions de gràcies.

Molt ànims! Demà comença la setmana decisiva del confinament. La primera setmana del confi-
nament total. La setmana on (NOMÉS SI HO FEM BÉ) començarem a sortir-nos-en. Estic segur 
que, com que ho farem bé, #EnsEnSortirem!
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30/3
Bona nit! 
A Espanya ja hi ha 85.195 contagiats (12.298 d’ells són professionals sanitaris), amb més de 5.200 
pacients a les UCI i 7.350 morts. Ja se supera la Xina en contagis des de l’inici de la crisi. Però són 
menys casos i morts que dissabte i diumenge.

A Catalunya avui hem tingut 262 morts i 2.616 contagiats en un dia, les xifres més altes regis-
trades fins ara. La pressió assistencial és i serà molt alta. Estem més a prop d’aplanar la corba, 
però necessitem fer-ho abans que se saturi la capacitat de les UCI de Catalunya, és fonamental.

A l’hospital de la Seu tenim ara 5 pacients positius a planta i 2 pendents de resultats. A casa 
tenim 74 veïns/es en aïllament, 18 dels quals són positius  confirmats. Una abraçada a tots/es. 
Podeu seguir aquí les dades per municipi  CORONAVIRUS SARS-CoV-2.

La Universitat Politècnica de Catalunya, amb altres col·laboradors, elabora informes periòdics 
de la situació (https://biocomsc.upc.edu/en/shared/20200329_report_web_13.pdf) i avui ens in-
dica que, per primer cop, a Catalunya tenim la RHO (la taxa de reproducció) inferior a 1. Això 
és MOLT IMPORTANT!!! Vol dir que cada infectat infecta a menys d’una persona. Vol dir que el 
confinament funciona i és imprescindible que segueixi així! És la millor notícia del dia! A pesar 
de les xifres horroroses d’avui.

Avui hem fet, de manera telemàtica, la Junta de Govern Local i la reunió dels grups municipals. 
L’activitat de l’Ajuntament no s’atura. Gràcies a tothom (govern, oposició i tècnics) per la vostra 
col·laboració i predisposició.

Hi ha molta gent que, confinada a casa, necessita suport. Per això des del CAPAU i l’Ajuntament 
s’ha organitzat una xarxa telefònica de suport psicològic i/o emocional durant el confinament 
a l’Alt Urgell, gràcies a 16 psicòlegs i/o treballadors socials que voluntàriament participen en 
aquest projecte. Infinites gràcies a tots/es. Sou molt grans.

Avui hem entregat al CAP 30 mascaretes facials fruit del treball dels makers de l’Alt Urgell. I el 
cap de setmana s’han col·locat pantalles de metacrilat per protegir els administratius del CAP i 
de l’hospital. Cuidem-nos! Protegim-nos!

Un veí de Castellciutat ha fet una donació a l’hospital (a través de l’@ajlaseu) de 500 mascaretes 
quirúrgiques pel personal. #EnsEnSortirem per la vostra immensa solidaritat! Gràcies Pere!

Ja que aquesta situació comporta un sotrac econòmic molt important, entre l’Ajuntament de la 
Seu i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell hem recollit en un document que s’anirà actualitzant, 
les mesures i ajuts per fer front al SARS-COV-2 per autònoms i persones jurídiques.

Ho teniu aquí  http://www.laseu.cat/news/lajuntament-de-la-seu-i-el-consell-comarcal-de-lalt-urgell-
elaboren-recullen-mesures-i-ajudes-per-fer-front-al-sars-cov-2-per-autonoms-i-persones-juridiques

Avui l’abraçada virtual va per tots els informàtics que ens permeteu fer teletreball i que la nostra 
activitat no s’aturi activitat gràcies a les videoconferències. Especialment als cracks de l’ajunta-
ment i de l’hospital. Quique, Ricard, Òscar i Yahhid, milions de gràcies, sense vosaltres estaríem 
perduts!

https://biocomsc.upc.edu/en/shared/20200329_report_web_13.pdf
http://www.laseu.cat/news/lajuntament-de-la-seu-i-el-consell-comarcal-de-lalt-urgell-elaboren-recullen-mesures-i-ajudes-per-fer-front-al-sars-cov-2-per-autonoms-i-persones-juridiques
http://www.laseu.cat/news/lajuntament-de-la-seu-i-el-consell-comarcal-de-lalt-urgell-elaboren-recullen-mesures-i-ajudes-per-fer-front-al-sars-cov-2-per-autonoms-i-persones-juridiques
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Vinga que, tot i les xifres, tot i l’enorme dolor de les famílies, hi ha dades que ens diuen que 
anem pel camí de superar-ho. Vinga que aquesta RHO de menys d’1 ens ha d’estimular per se-
guir QUEDANT-NOS A CASA. No ho empitjorem ara!! Vinga que, gràcies a vosaltres, 

ENS EN SORTIREM! PERÒ NOMÉS SI ENS QUEDEM A CASA!

31/3
Bona nit!
Avui la imatge del dia és la del padrí de 93 anys a qui han donat d’alta a la Fundació Sant Hospital 
després de vèncer la Covid19. És la imatge de l’esperança, la imatge que demostra que podem 
guanyar! L’emoció de tots els professionals sanitaris estava més que justificada.

A Espanya les dades d’avui han estat molt negatives: ja es registra un total de 94.417 casos, amb 
8.189 morts i 5.607 ingressats a les UCIs. Això suposa un increment en les darreres hores de 
9.222 casos i 849 morts. Però també és important remarcar que 19.259 pacients ja han superat 
la malaltia.

A Catalunya en les últimes 24 hores han mort 177 persones i s’han confirmat 1.218 casos, xifres 
inferiors a les d’ahir. En total, des de l’inici del brot, han mort 1.849 persones i n’hi ha 19.991 de 
contagiades. Però també s’han curat gairebé 5.000 pacients.

A la Seu hem tingut l’alegria de l’alta d’aquest padrí lluitador i tenim, ara mateix, 5 pacients 
ingressats, amb un pacient jove que s’ha traslladat a Lleida per agreujament del seu estat. Ara 
mateix no tenim pacients pendents de resultat a l’hospital. I a casa ja tenim 88 veïns i veïnes en 
aïllament, dels que 20 són casos confirmats.

Segons informa el CatSalut, hi ha 24 positius nous al territori pirinenc i 43 persones estan in-
gressades a planta (5 malalts a la Fundació Sant Hospital, 10 a l’Hospital de Cerdanya, 10 a l’Es-
pitau Val d’Aran i 18 a l’Hospital Comarcal del Pallars).

Una altra bona notícia és la donació de 1.000 bates impermeables per la Fundació Sant Hospital 
per part de la Germandat de Sant Sebastià. Des del primer dia es van posar a disposició per oferir 
col·laboració i ara s’ha materialitzat gràcies, també, a una empresa tèxtil de Solsona. Fa més d’un 
segle i mig, un grup d’urgellencs es va unir per fer front a l’epidèmia de còlera i van fundar la 
Germandat de Sant Sebastià. En circumstàncies similars, tornen a respondre. Mil gràcies!

Avui també ha seguit la desinfecció dels carrers, especialment dels voltants de les botigues ober-
tes, per minimitzar el risc del contagi. Tanmateix, sabem que alguns carrers de la Seu estan 
bruts. Tot i això, degut a que aquesta és la setmana clau en la què cal minimitzar al màxim la 
gent al carrer, hem decidit esperar una mica més i fer la neteja dilluns vinent. Us demanem una 
mica més de paciència (i civisme). És important.

Hem engegat un servei destinat a felicitar els aniversaris dels nens i nenes que tan bé ho esteu 
fent quedant-vos a casa. Com a premi, la policia municipal us felicitarà l’aniversari amb llums i 
sirenes. Avui els ha tocat al Biel i a l’Emma. Per molts anys!

També s’ha engegat una iniciativa per donar suport als pacients ingressats en aïllament i al 
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personal sanitari amb cartes i dibuixos. Segur que donarà suport moral a tothom en aquests 
moments tant complicats. Gràcies als impulsors/es.

Avui l’abraçada virtual és per tots els professionals sanitaris, de tot arreu, que sou claus amb la 
vostra professionalitat i treball constant per aconseguir superar aquest malson.

I recordeu que, només ens en sortirem si us quedeu a casa. I aquesta és la setmana clau! I seguim 
amb una taxa de reproducció inferior a 1! Recordeu que estem en la setmana més important i no 
podem fallar. Si us plau, QUEDEM-NOS A CASA!

1 d'abril
Bona nit!
Espanya registra avui 864 morts més per Covid19, un nou màxim diari, i el cinquè dia que se 
superen les 800 defuncions. Les víctimes mortals són 9.053 i hi ha més de 102.000 contagiats. 
Més de 5.900 pacients han requerit ingrés en una UCI. Però també més de 22.500 persones ja 
s’han recuperat.

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat 1.813 positius nous 
a Catalunya (un total de 21.804). Fins ara han mort amb la Covid19 2.093 persones; i 1.855 es 
troben en estat greu.

A l’hospital de la Seu actualment tenim 7 pacients positius confirmats i un pendent de resultat.  
Han augmentat molt les persones aïllades al domicili: ja tenim un total de 139 veïns/es amb 22 
confirmats positius. Ja veieu que estem en una setmana molt complicada, la setmana més difícil. 

https://www.lleida.com/noticia_canal/video-amb-93-anys-es-pot-vencer-el-coronavirus
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Cal ser molt conscient d’això i fer molt bé el confinament o patirem encara molt més.

A l’hospital, a banda de les bates de la Germandat de St. Sebastià, també tenim 2 modistes vo-
luntàries teixint unes bates magnífiques pels nostres professionals. Gràcies Mari (and Co)!

Estem esperant que arribin a l’hospital 2 urnes de metacrilat, fabricades i cedides per l’empresa 
Menumatic, per protegir els professionals durant la intubació. Gràcies!!

Avui, amb la gent de l’hospital i del CAP, hem anat a valorar el Parador, que s’ha posat a dis-
posició de Salut (com tota l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell), per si cal emprar-lo com a 
hotel-hospital. Entre tots ens en sortirem!

Hem repartit, també, 1.000 mascaretes més de roba a les farmàcies per distribuir entre els nos-
tres veïns i veïnes, sobretot per a la gent vulnerable. Moltes gràcies a les nostres cosidores vo-
luntàries, a Nou Grapats, a la Tintoreria Sta. Marta i a les farmàcies.

Des de l’Ajuntament hem engegat un butlletí diari per compartir amb vosaltres tota la informa-
ció relativa a aquesta pandèmia de la nostra ciutat. El podreu trobar al web municipal.

I també avui s’ha decidit cancel·lar el @Festival_FeMAP 2020. Hi participaven un total de 38 
municipis, on s’hi havien de realitzar 53 concerts per part de 21 formacions. Sap greu, però segur 
que tornarà, més fort que mai, el 2021.

Les primeres altes són notícies molt positives. Ens calen davant de tants contagis, tantes morts 
i tant de dolor. Però això ens ha fet relaxar: avui hi havia massa gent i massa cotxes al carrer. Si 
us plau, només ens en sortirem si ens QUEDEM A CASA!

L’abraçada virtual d’avui és per un col·lectiu imprescindible per fer rutllar el sistema sanitari i 
que ara és més important que mai. Avui és per tot el personal de neteja, cuina, administració, 
manteniment... teniu sempre un paper discret però molt rellevant, fonamental!

Ja hem superat el 20è dia de confinament. Hem fet un gran esforç i ara estem començant a veure 
com el ritme de contagis inicia un descens. Però és just el moment en què la pressió als nostres 
hospitals i UCIs és més alta. No defallim o no haurà servit de res. Ja veieu que les xifres no són 
gens optimistes. Quedem-nos a casa!!

Com diuen els Manel: És nit freda per ser abril, no s’està enlloc com a casa!

2/4
Bona nit!
A Espanya s’ha arribat avui a 110.238 persones contagiades. De les quals 6.092 han necessitat 
ingrés a UCI i ja lamentem 10.003 morts (950 les darreres 24 hores). Però també 26.743 persones 
ja han superat la malaltia.

A Catalunya en les 24 darreres hores s’han confirmat 1.656 positius més (xifra total: 23.460). En 
un dia han mort 242 persones (total de defuncions: 2.335). I també s’han comptabilitzat, fins 
avui, un total de 7.849 altes hospitalàries.
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A l’hospital de la Seu, ara mateix, hi ha 6 pacients ingressats amb Covid19 (s’ha donat una nova 
alta i s’ha traslladat un nou malalt a Lleida per agreujament) i 1 pendent de resultat. A casa hi 
tenim 160 veïns/veïnes aïllats, dels quals 24 són positius confirmats.

L’empresa Llovera Proaudio ha fet una donació de 200 mascaretes que ens aniran molt bé per 
protegir els nostres professionals. La meitat les hem portat a la Llar de St. Josep, un dels llocs 
que anem monitoritzant diàriament per minimitzar-hi el risc de les infeccions. Gràcies!

Recordeu que per accedir al CAP aquests dies teniu una eina fantàstica: La Meva Salut. Ara es 
pot sol·licitar accedir-hi al telèfon 900 053 723 o omplint el formulari a l’enllaç canalsalut.gen-
cat.cat/lamevasalut-registre. Hi podem trobar el pla de medicació, les baixes, informes mèdics, 
resultats de proves i exploracions, i hi podem fer consultes professionals sanitaris.

Com cada dia, a les 20.00 h tota la Seu ha sortit als balcons per dedicar un fort aplaudiment 
al nostre personal sanitari, ben i ben merescut. Potser en algun moment es podria fer 1 minut 
de silenci per les víctimes del coronavirus a la nostra comarca. Les seves famílies segur que ho 
agrairien i tots deixaríem de ser unes dades, uns números i unes estadístiques.

Avui els matemàtics de la Universitat Politècnica de València ens han explicat en el seu informe 
tres coses interessants:

1. Hem superat el pic d’infectats.
2. El pic d’hospitalitzats va ser abans d’ahir (31 de març)
3. El pic de pacients a UCI s’espera pel 9 d’abril.

Això vol dir que el confinament està donant els seus fruits però que encara ens queden 10 o 15 
dies (com a mínim) molts durs. Per tant, no podem relaxar-nos. Si ara ens relaxem, tot el que 
hem fet no haurà servit de res.

També ens diuen que, depenent de com fem el “desconfinament”, de forma massiva o gradual, 
tindrem un altre brot o no. Perquè ens anem mentalitzant.

Hem de seguir quedant-nos a casa! No hi ha més opcions! Hem de sortir només quan sigui IM-
PRESCINDIBLE i el mínim temps NECESSARI.

Vinga que ja queda menys; 20 dies menys.

Avui l’abraçada és molt sentida: per totes les famílies que estan vivint en primera persona aquest 
malson. Molta força i molts ànims a tots vosaltres.

I ja que els nens i nenes de la Seu estan fent molt bé el confinament i ens estan ajudant MOLT 
quedant-se a casa, es mereixen un DIPLOMA de campió/campiona per contribuir a que la Seu 
tingui salut i per fer que el coronavirus no entri a casa de ningú. Gràcies a tots/es!

3/4
Bona nit!
Espanya registra 117.710 casos de Covid19+; 7.472 més que ahir ( ja supera Itàlia en nombre de 
contagis, on la xifra és de 115.242). Hi ha 10.935 morts, 932 més en les últimes 24 hores, i 6.416 

http://canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre
http://canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre


35

persones estan ingressades a les UCIs. La nota positiva continuen sent el nombre d’altes: un 
total de 30.513 persones, 3.770 de noves.

A Catalunya en les últimes 24 hores s’han confirmat 1.274 positius nous (xifra total: 24.734). Fins 
ara han mort amb la Covid un total de 2.508 persones. Aquestes xifres indiquen un alentiment 
de nous casos positius i víctimes, poc a poc. La nota positiva és que s’han comptabilitzat, fins 
avui, un total de 8.635 altes hospitalàries.

A l’hospital de la Seu hi ha 8 pacients positius ingressats i en tenim 3 de pendents de resultat. 
Aquestes xifres aniran pujant els propers dies perquè aniran ingressant persones i són pacients 
amb hospitalitzacions llargues. És el que toca. A casa hi tenim 173 pacients aïllats, dels que 25 
són positius confirmats.

Parlant amb altres hospitals sembla (repeteixo, sembla) que la pressió a urgències baixa una 
mica, però segueix molt alta la pressió a les UCIs, i això seguirà així entre 7 i 10 dies. Molts ànims 
a tot el personal assistencial de les UCIs. Sé que no defallireu perquè sou molt grans i us enviem 
tota la nostra força i estima.

Avui l’empresa Archimedes ens ha fet una donació de 900 guants i 50 mascaretes facials que 
han fet ells mateixos. Ja ho tenen a la @fshseu i 5 de les mascaretes a la Llar de St. Josep. També 
PEUSA ha fet una donació en forma de 4.000 kg d’aliments pel Banc dels Aliments.

Des de Micro-Seu han regalat a la Fundació Sant Hospital 6 càmeres de vigilància per controlar 
l’evolució dels afectats pel virus; i la Fusteria Oriol Lara ens ha fabricat i regalat urnes de meta-
crilat per disminuir el risc de contagi durant les intubacions.

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell ens ha fet la donació de roba de llit per poder fer més 
mascaretes casolanes. La solidaritat de #laSeu i #Castellciutat és immensa! Què grans són les 
nostres empreses!  #EnsEnSortirem

El dilluns, dia 6, comença ‘Ens connectem’: és la versió virtual de l’activitat intergeneracional 
‘Ens escrivim’ que enllaça grans i joves. Es pretén un sentit més amable i enriquidor al confina-
ment. En lloc de comunicar-se per carta escrita a mà es farà a través de missatges de WhatsApp, 
mentre no s’aixequi el confinament. Molt bona idea!

Avui l’abraçada virtual té noms i cognoms: és per tot un equip de Govern que treballa incansa-
blement 24 h al dia i 7 dies a la setmana per minimitzar els efectes d’aquesta pandèmia. I la vull 
personalitzar en qui de dia vetlla incansablement perquè els més vulnerables tinguin ateses les 
necessitats socials, i de nit... de nit és una heroïna (com tants altres que sou els nostres àngels). 
I love Marian!

Vinga Seu! Vinga Castellciutat! Ho estem fent bé i el confinament funciona, no defalliu. Però 
de cap manera ens podem relaxar ara, de cap manera! Si ara ens relaxem tot el que hem fet no 
haurà servit de res. La nostra gent gran ha fet molt d’esforç! I els nostres nens i nenes!! Fem-ho 
per ells! Fem-ho per tots! QUEDEM-NOS A CASA!

Vinga, ja queda un dia menys!!!!
Ànims a tothom!!!
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4/4
Avui s’ha anunciat que l’estat d’alarma s’allargarà fins al 26 d’abril. Veurem si caldrà que vagi 
acompanyat del confinament total. No podem aturar el confinament abans d’hora si volem con-
trolar (amb els mínims danys possibles, que són i seran molts) aquesta pandèmia. I és impor-
tant fer-ho bé, perquè no calgui allargar-ho encara més.

Les dades a Espanya segueixen sent esgarrifoses. En les últimes 24 hores s’han registrat 809 
morts, (en total, 11.744); 7.026 contagis més (en total, 124.736) i a l’UCI han ingressat 116 paci-
ents més (6.532 en total). Això sí, s’han reduït els morts per segon dia consecutiu i l’increment 
de casos diaris es manté en nivells inferiors als de la setmana passada, confirmant una tendència 
a la baixa. I ja s’han curat 34.219 persones!

A Catalunya acaben de publicar-se les dades d’avui: s’han confirmat 1.298 positius nous i han 
mort 129 persones més. Dades que mostren una baixada substancial en el nombre de víctimes 
mortals respecte als darrers dies i una estabilització dels contagis. Poc a poc, anem millorant.

A la Seu hi ha ingressats a l’hospital 8 pacients Covid19+ i en tenim 4 de pendents del resultat de 
la PCR. Els llits de crítics estan buits. I a casa hi tenim 190 persones en aïllament domiciliari, de 
les que 26 són positius confirmats.

Recordeu que cada dia podeu consultar tota la informació de la pandèmia al nostre butlletí 
publicat al web de l’ajuntament, on també teniu a un clic els telèfons dels Serveis Socials per a 
qualsevol necessitat; com fer tots els tràmits telemàtics; llistat i horaris dels comerços oberts i 
informació de les ajudes a autònoms. Esperem que us sigui útil.

Un dels nostres veïns més solidaris, l’amic Toni Olm, ha iniciat una campanya de micromece-
natge per aconseguir fons per comprar material sanitari per a l’hospital. La vostra solidaritat no 
té límits i tota ajuda serà benvinguda.

L’empresa Menumatic de St. Feliu de Llobregat ens ha fet i regalat dues urnes de metacrilat per 
a la intubació de pacients amb menys risc de contagi. Jo mateix marxava avui a buscar-les, pel 
nostre hospital i pel de  Berga, quan els @mossos s’han ofert i ho han fet ells. Som un país molt 
gran! Gràcies a tots!

Ahir es van iniciar les felicitacions d’aniversari als nois i noies d’11 a 18 anys que celebren l’ani-
versari durant el confinament, una iniciativa de Ràdio Seu. Una bona idea per passar aquests 
dies de la millor manera possible.

Avui l’abraçada virtual és per a tot el professorat de les nostres escoles bressol, escoles, insti-
tuts, escoles municipals, conservatori, EOI, UNED, acadèmies... És impressionant com estan 
dedicant hores i esforços per seguir fent arribar els coneixements als seus alumnes, de forma 
telemàtica. Descanseu ara, que ja estem de vacances de Setmana Santa. 

I acabo recordant el més important: només s’acabarà aquest malson si ens QUEDEM A CASA! 
És l’únic camí! I el fet de tenir mascaretes NO VOL DIR QUE PUGUEM SORTIR DE CASA. 
Només hem de sortir pel que sigui IMPRESCINDIBLE! I el mínim temps IMPRESCINDIBLE!



37

Ànims: ens espera un mes d’abril dur i llarg. Però no desistirem, ara no podem desistir!

Us deixo amb un petit homenatge a les víctimes de coronavirus de la comarca i d’arreu que el 
veïnat del carrer de Guillem de Plandolit de la Seu va fer ahir. Gràcies per record! Que la terra 
us sigui lleu.

5/4
A Espanya s’han comptabilitzat 6.023 contagis més (total: 130.759) i 674 noves morts (la xifra 
més baixa dels darrers 8 dies), amb un total de 12.418. A les UCIs hi han ingressat un total de 
6.861 persones (149 més en 24 h). La part positiva torna a ser la de recuperats que ja sumen 
38.080 altes.

A Catalunya també segueixen baixant les xifres de contagis i de morts. Les darreres 24 hores, 
segons ha informat el CatSalut, hem tingut 123 morts i 782 nous positius per coronavirus. L’in-
crement de contagis, d’ingressats a les UCIs i de morts, cada cop és menor. Anem respirant, tot 
i el dolor.

A l’hospital de la Seu ara tenim 8 pacients positius ingressats (un de nou i s’ha donat una nova 
alta) i 1 pendent de resultat. Tots estables a planta. I a casa ja tenim 193 veïns/es aïllats, dels que 
26 son positius confirmats.

Avui s’han traslladat 4 padrins més de la FSH al Seminari: ja n’hi ha 22. Estan tots molt bé i con-
tents d’estar en aquest edifici. De nou, gràcies al Bisbat d’Urgell per la col·laboració i sobretot 
als treballadors/es de l’hospital per la vostra professionalitat i humanitat.

Els pacients de la Fundació Sant Hospital aïllats poden veure i parlar amb els seus familiars per 
videoconferència. S’ho mereixen i és necessari poder-ho fer. Gràcies als qui ho feu possible.

Avui he vist com l’equip maternoinfantil de Pediatria dels Pirineus feia els controls postpart a 
domicili, en lloc de fer-los a l’hospital. Així minimitzen el risc de contagi dels nadons i de les 
mares. A més, avui ho feien amb una llevadora que no estava de guàrdia (i és diumenge), perquè 
la de guàrdia estava atenent un part. Sou molt grans! 

Nenes i nens de la Seu i de l’Alt Urgell: estem començant a rebre els vostres dibuixos i cartes 
pels professionals sanitaris i pacients (com aquest del Roger). No sabeu com en són d’impor-
tants per mantenir l’energia per seguir treballant! Moltes gràcies de tot cor de part de tothom.

Avui l’abraçada virtual és per a 2 (+ 1) persones en representació de tot un equip magnífic de 
càrrecs intermedis i de tot el personal de la Fundació Sant Hospital. Perquè, per sobre de tot-
hom, hi ha uns cracks, treballadors incansables donant el 300% tots aquests dies (mesos) per 
pilotar aquest vaixell de forma excel·lent. La Seu mai us ho podrà agrair prou. Gràcies Vladi, 
Cris i Núria.

I acabo amb la crida de sempre, la més important, la de seguir quedant-nos a casa. Només amb 
el confinament total aconseguirem aïllar el virus i que no pugui contagiar més gent. Amb menys 
contagis, menys malalts, menys UCIs i menys morts. Vosaltres teniu la clau, QUEDEM-NOS A 
CASA!
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6/4
A Espanya continua la tendència a la baixa amb un increment diari menor al de la setmana 
passada. Tot i això, s’arriba a les 13.055 defuncions i 135.032 casos, amb 6.931 persones ingressa-
des a les UCIs. En les darreres 24 hores s’informa de 4.273 positius, 637 noves defuncions i 70 
ingressos nous a UCI.

A Catalunya augmenten les morts i els contagis després de 4 dies baixant. En les últimes hores 
s’han confirmat 1.499 positius nous, fet que eleva la xifra total a 28.323. Fins ara han mort amb 
COVID un total de 2.908 persones (148 defuncions avui). Les altes hospitalàries ascendeixen a 
10.738 (650 avui).

A la Seu, ara mateix, tenim 9 pacients ingressats a l’hospital amb COVID19 + i cap pendent de 
resultats. No s’ha hagut de traslladar cap pacient més i tampoc s’ha donat cap alta avui. A casa 
hi ha 196 veïns/es aïllats dels quals 27 són positius confirmats.

Tot i aquestes xifres la RHO (taxa de reproducció) que havia augmentat lleugerament a Catalu-
nya ja torna a ser per sota d’1. Això és gràcies al confinament total, és el resultat del confinament 
total. És molt important que continuï així, no ens podem relaxar. 
Tothom a casa!  Contactes socials inferiors a 4 al dia!

Ahir, a “La nit dels ignorants” de Catalunya Ràdio van entrevistar a Cristina Aguar, la directora 
d’Infermeria de la Fundació Sant Hospital. Us recomano molt escoltar-la, explica molt bé la 
situació i la feina que s’està fent. Aquí teniu l’enllaç   https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/
la-nit-dels-ignorants/cristina-aguar-infermera-donar-lalta-a-un-pacient-de-93-anys-es-una-do-
si-doptimisme/audio/1068162/

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/cristina-aguar-infermera-donar-lalta-a-un-pacient-de-93-anys-es-una-dosi-doptimisme/audio/1068162/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/cristina-aguar-infermera-donar-lalta-a-un-pacient-de-93-anys-es-una-dosi-doptimisme/audio/1068162/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/cristina-aguar-infermera-donar-lalta-a-un-pacient-de-93-anys-es-una-dosi-doptimisme/audio/1068162/
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Des de l’ajuntament seguim confeccionant el butlletí diari amb la informació de la Seu i us vo-
lem recordar que teniu els professionals dels Serveis Socials per ajudar-vos enfront de qualsevol 
necessitat al telèfon 630 430 752 (de 9 a 21h) i 973 35 41 02 (de 9 a 14h). Tothom que ho necessiti, 
que no dubti de contactar-hi.

Avui s’ha realitzat un servei especial de neteja, després de tres setmanes de confinament. S’ha 
fet una nova sessió de desinfecció de papereres, bancs i via pública. Gràcies a tot el personal de 
la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet per la vostra tasca fonamental aquests dies.

Hem rebut una nova comanda de material dels nostres makers i de mascaretes casolanes (2.633 
més!); i és que ja en porten 7.517 de fetes. Recordeu de portar-les quan sortiu de casa, que ha de 
ser el mínim imprescindible, ja ho sabeu!

Tot i el confinament no s’ha volgut suspendre una tradició tan arrelada com les caramelles 
infantils per Pasqua. Des de l’Escola de Música ens proposen que els nens i nenes surtin engala-
nats/des a la finestra o al balcó de casa el proper dissabte 11 d’abril a les 12h per cantar la cançó 
“Les flors de la primavera”.

Avui l’abraçada virtual és per tots els professionals de l’atenció primària de l’Alt Urgell i de tot 
arreu: administratius, auxiliars, infermeres, odontòlegs, treballadors  socials, pediatres, metges, 
personal de neteja... Feu una feina increïble davant del coronavirus sense deixar de fer els con-
trols dels pacients crònics i la resta de malalties via telèfon, videoconferències, La meva salut, 
domicilis i el que calgui. Gràcies!

I avui acabo amb un missatge que ens ha fet arribar el personal de la planta d’hospitalització 
(on hi ha ingressats els pacients COVID19 +) de la Fundació Sant Hospital. GRÀCIES A 
TOTHOM PER QUEDAR-VOS A CASA! Ens ho diuen ells/es!!! Per ells/es, TOTHOM A 
CASA!

7/4
Avui encara no han sortit les dades actualitzades de Catalunya; igualment, però, faig l’actualit-
zació del dia (que ja és molt tard!).

Espanya ha sumat 743 morts per coronavirus i 5.478 nous positius en les últimes 24 hores. Ja acu-
mula 140.510 casos confirmats i 13.798 persones mortes. Això mostra un repunt de l’increment 
diari de casos i defuncions després de quatre dies de descensos. A les UCIs han ingressat 7.069 
(138 més respecte a ahir). També s’han donat d’alta 43.208 pacients, 2.771 més.

A la Seu hi continua havent 9 persones positives ingressades i no en tenim cap de pendent de 
resultat. No s’ha fet cap trasllat ni tampoc s’ha donat cap alta. En les darreres 24 hores (toquem 
fusta!) no hi ha hagut ingressos ni agreujament dels ingressats. A casa hi ha 205 aïllats/des, amb 
27 casos positius. A veure si aviat es donen altes aquí també.

L’Associació d’Empresaris i les cosidores voluntàries ens demanen roba de cotó, de colors o 
amb dibuixos divertits, per fer mascaretes casolanes infantils pels més petits/es. Si en teniu, us 
la recolliran a casa vostra. Gràcies a tothom de nou!
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Avui toca donar les gràcies a Alt Urgell Fibra que, gratuïtament, ha millorat la connexió d’inter-
net de l’hospital. Ara mateix es disposa dels ordinadors connectats per cable i amb un augment 
de velocitat que ha passat de 1Mb a 1GB. Segur que facilitarà molt la feina diària. Gràcies!

Per tal de fer passar el confinament de la millor manera possible, segueixen les felicitacions pels 
aniversari dels nens i nenes, de la mà de la nostra policia municipal i de Ràdio Seu. Gràcies a 
tothom que ho feu possible. I per molts anys!

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu segueix amb suggeriments per passar aquests dies 
a casa. Entre els enllaços publicats hi ha la cantant Paula Peso, l’òpera ‘Aida’ amb Ana Netrebko, 
la campanya ‘Llibreries obertes’ i les pel·lícules accessibles als portals web de TVC i RTVE. + 
informació: https://bit.ly/2V8OtAX

Ja aquest any no es podrà organitzar la tradicional Processó de Divendres Sant, l’Associació 
d’Armats proposa a totes les associacions i confraries que el Divendres Sant se surti als balcons, 
entre les 19 h a les 19 h 15, i tots junts toquin el pas lent. Bona Setmana Santa confinada!

Avui l’abraçada és per tot el personal dels laboratoris de tot Catalunya. La feina que estan fent 
en els test i les proves de la Covid19 és impressionant. Sense vosaltres, ni a primària ni als 
hospitals, es podria avançar. Amagats darrera de les màquines sou imprescindibles. Milions de 
gràcies.

Estem en un moment perillós. Les notícies que rebem comencen a ser més bones: es redueix el 
nombre de nous casos i de morts diaris. Ara no podem fer ni un pas enrere. Així que si us plau... 
QUEDEU-VOS A CASA!

S’està començant a planificar, per part dels governs, com s’ha de fer el desconfinament, que 
hauria de ser seqüencial i seguint el criteri científic. Si dilluns 13 o dimarts 14 els metros de Ma-
drid o de Barcelona estan plens de gent, serà una catàstrofe. A qui ho hagi de decidir, si us plau, 
deixeu-vos aconsellar i sigueu prudents!

Com diu el ministre Benazet, “ara toca salvar la pell”. Jo afegeixo, “i sense deixar cap persona 
enrere i tenint tota la població amb les necessitats bàsiques cobertes”. Després caldrà treballar 
per la recuperació econòmica de tothom i per tractar el dol enorme que aquesta situació ens 
haurà deixat a tots.

Si algú té dubtes, aquest vídeo us pot ajudar....

8/4
Espanya registra ja 14.555 morts per coronavirus i 146.690 casos, amb 757 defuncions i 6.180 
nous positius en 24 hores. Això implica un repunt en l’increment diari per segon dia consecu-
tiu. No anem bé. I segueixen insistint en el desconfinament parcial dilluns...  I ja sumem 14.556 
defuncions.

A Catalunya la xifra de morts d’avui (107) és la més baixa des del 23 de març. Avui s’han registrat 
1.396 contagis més, 65 nous ingressos a UCI i 813 altes. La xifra del total de casos és de 31.043 
des de l’inici del brot.

https://bit.ly/2V8OtAX
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A l’hospital de la Seu s’hi mantenen 10 pacients positius ingressats, tots estables a planta i evo-
lucionant correctament. No hi ha cap pacient pendent de resultats. A casa hi ha 215 persones 
aïllades, 28 d’ells/es casos confirmats. Portem uns dies prou estables, esperem seguir així i poder 
donar altes aviat.

Avui hem celebrat un Consell d’alcaldes/ses de l’Alt Urgell telemàtic. Compartint informacions, 
neguits, inquietuds, problemes, solucions i estratègies enfront la pandèmia i les seves repercus-
sions. És important anar tots en la mateixa direcció i ho fem.

Ahir ens va arribar material de protecció pel personal de la Llar de St. Josep, de part del Col·legi 
de Metges de Barcelona, que anirà molt bé per la cura dels nostres padrins i padrines. Milions 
de gràcies a tothom per la col·laboració.

Turisme Alt Urgell ha lliurat 100 tapaboques al CAP de la Seu d’Urgell per fer de gorres i així 
protegir el personal sanitari. Gràcies!

En total, ja s’han repartit a les farmàcies i de manera gratuïta més de 7.500 mascaretes casola-
nes. L’equip de voluntariat ja n’està elaborant un miler més i també en faran de mida infantil. 
Insisteixo, tot i la discrepància d’opinions, si se surt al carrer (que ha de ser el mínim possible) 
cal portar-la; disminueix la circulació del virus i, per tant, els contagis.

Avui m’ha contactat la Cristina, una urgellenca que viu al Japó i segueix amb neguit la situació 
de casa nostra. M’ha demanat que us digui, de part seva que ho veu cada dia, que us poseu la 
mascareta! Una forta abraçada Cristina. Mireu el gràfic de contagis dels països que la porten i el 
dels que no (segur que no és l’únic factor, però ja ho veieu!).

S’ha doblat, en només tres setmanes, el nombre de famílies que acuden al Banc d’Aliments arran 
de la crisi provocada pel coronavirus. En aquesta situació d’emergència s’han flexibilitzat els cri-
teris d’accés a l’ajuda alimentària. S’ha incrementat la demanda de productes del banc però tam-
bé l’oferta gràcies a la solidaritat de tothom amb moltíssimes donacions. Sou molt grans!

Seguim amb la neteja i desinfecció de la via pública, sobretot davant de les botigues. Cal mini-
mitzar el risc dels contagis a tots nivells. Gràcies per la feina.

Malgrat la crisi pandèmica, dilluns toca menjar mona de Pasqua, tal com mana la tradició. Per 
donar suport a les fleques i pastisseries, l’ajuntament fa difusió del llistat dels establiments que 
s’han adaptat a la situació de confinament i ofereixen servei a domicili.

En aquesta línia, Bon Àrea de la Cooperativa de Guissona ha lliurat 14 mones als col·lectius que 
aquests dies estan a primera línia d’aquesta crisi. Moltes gràcies!

Avui l’abraçada virtual és pels treballadors/es de les residències de la gent gran, especialment les 
3 de l’Alt Urgell (Oliana, la Llar de St. Josep i el Seminari). La faig extensiva a les treballadores 
de Servei d’Atenció al Domicili, no ens oblidem de la seva feina imprescindible. Moltes gràcies 
per cuidar tan bé i amb tanta cura la nostra gent gran.

I acabo amb l’espectacular portada del “Viure als Pirineus” de @danigomezart. Un homenatge a 
qui està lluitant contra el coronavirus: metges, infermers, farmacèutics, treballadors de la cade-
na de producció i comercialització d’aliments, gent que es queda a casa seva...
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Entre tots/es, Ens en Sortirem!! Però a casa, TOTHOM A CASA!

9/4
Avui han mort a Espanya 683 persones amb coronavirus (74 menys que ahir). Així, el total de 
defuncions se situa en 15.238. També baixa el nombre de nous contagis diaris, amb 5.756 posi-
tius (6.180 en les darreres 24 hores). La xifra total  de casos de Covid19 registrats ascendeix ja 
a 152.446. Però també 52.165 persones ja s’han recuperat, 4.000 més des de l’últim recompte.

A Catalunya, les xifres també van a la baixa. En les últimes 24 hores s’han registrat 83 defuncions 
(ahir van ser 107 i abans d’ahir, 133), acompanyades de 684 nous positius (ahir en van ser 1.396). 
El total de morts és ara de 3.231 mentre que el de contagis arriba a 31.727.

I a tot el món, les darreres xifres són de 1.497.999 casos confirmats i 87.717 morts. Del total de 
casos, 319.160 ja es consideren guarits. Els estats més afectats són:

X Els Estats Units d’Amèrica: amb 422.369 casos i 14.463 morts
X Espanya: amb 146.690 casos i 14.673 morts
X Itàlia: amb 139.422 casos i 17.669 morts
X França: amb 112.950 casos i 10.869 morts
X Alemanya: amb 110.698 casos i 2.192 morts
X La Xina: amb 81.802 casos i 3.333 morts
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A l’hospital de la Seu avui ha ingressat un nou pacient amb malaltia respiratòria que està 
pendent de resultat i segueixen ingressats els 10 malalts positius, estables a planta. No 
s’ha donat cap alta ni s’ha fet cap trasllat. A casa, des del principi de la pandèmia, s’hi 
han aïllat 224 persones, de les que 29 són casos confirmats. Uns 25 d’aquests 224 van 
aïllar-se fa entre 2 i 3 setmanes i ara ja estan curats i d’alta. Poc a poc. 

Com veieu, les xifres de pacients curats augmenten i les de morts van minvant. Però, 
683 morts avui NO és una bona notícia per molt que ahir en fossin 757. Són persones 
estimades i famílies destrossades. Qui cregui que és una bona notícia i que, per tant, que 
ja es pot aixecar el confinament, que pensi que darrere les xifres hi ha persones. I que 
aquestes xifres (persones) augmentaran segur.

Sou molts els qui teniu una segona residència a l’Alt Urgell i/o al Pirineu; però si us es-
timeu el Pirineu, no vingueu. Ara no és el moment de venir, ni molt menys. Els nostres 
CAPs i hospitals estan dimensionats per acollir els residents i de manera puntual els 
turistes, i ara estan molt tensionats. Quan passi aquesta situació, estarem encantats de 
rebre-us; ara, però, us demanem, pel bé de tothom, que us quedeu a casa.

Avui agraïm de tot cor a @caditelecom la donació de dues tablets amb connexió a In-
ternet per la @fshseu i la Llar de St. Josep. Serviran per poder fer videotrucades dels 
pacients i usuaris a les seves famílies. Això és tan important com la hidroxicloroquina! 
Gràcies!

Hem tancat amb Educació, els centres educatius de la Seu i les empreses Alt Urgell 
Fibra i Cadí Telecom, la manera d’assegurar que tots els nens i nenes escolaritzats a la 
Seu tinguin tablets o ordinadors i connexió a Internet per seguir telemàticament el 3r 
trimestre del curs escolar. Gràcies a tothom per la col·laboració. I sobretot, GRÀCIES 
MESTRES!

Ja heu vist, en els dies que portem d’aquesta crisis sanitària, que la solidaritat de tot-
hom és immensa, i també la de les nostres empreses locals. La gran majoria d’elles s’ha 
bolcat a ajudar-nos. No les enumero perquè el llistat no tindria fi. Però quan això acabi, 
tingueu memòria i torneu-los (en la mesura que us sigui possible) part del que elles ens 
han donat. Contracteu-les i feu despesa al municipi.

De fet, avui ens hem reunit amb les associacions empresarials de la comarca (Associació 
d’Empresaris de l’Alt Urgell, Associació d’Hostaleria, Unió de Botiguers, Menja’t l’Alt 
Urgell i Casc Antic Carrer Canonges) conjuntament amb les tècniques de Promoció 
Econòmica i Turisme de l’ajuntament i el Consell Comarcal, per estudiar de forma con-
junta les accions a prendre de cara a superar aquesta crisi. Entre tots, #EnsEnSortirem!

La Biblioteca de Sant Agustí proposa una activitat participativa per celebrar Sant Jordi amb els 
seus lectors, a través de les xarxes socials. Llegir un llibre, fer un dibuix de l’argument o bé fer-se 
una foto amb la portada del llibre i enviar-ho a biblioseu@aj-laseu.cat El termini és el dimecres 
22 d’abril. Us animo a participar-hi.

Aquesta serà una Setmana Santa molt diferent, confinats a casa. Però recordeu que alguns actes 
es poden seguir des de casa, com les caramelles infantils o el pas lent des dels balcons, que ens 
proposen els Armats i que tindrà lloc demà a les 19.00. Els qui vulgueu, podeu seguir les celebra-
cions religioses del Bisbat d’Urgell per internet. Bona Pasqua a tothom.

mailto:biblioseu@aj-laseu.cat
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Avui l’abraçada virtual és per a totes les farmàcies dels hospitals, especialment a les professi-
onals de la farmàcia de la FSH. Una part fonamental de la bona feina d’aquests dies ha estat 
gràcies a la seva discreta i impagable tasca, per tenir sempre tota la medicació disponible i a 
disposició. Milions de gràcies!

Ho estem fent bé i això es nota als CAPs i als hospitals. El mèrit és de tots vosaltres quedant-vos 
a casa i disminuint els contagis per facilitar la feina dels nostres professionals sanitaris. No 
obstant, no podem defallir. Ara no podem defallir! Seguim tots a casa. Com deia Miquel Martí i 
Pol: “El poble és tot, el principi i la fi, l’amor i l’odi, la veu i el silenci, la vida i la mort.” Tothom 
a casa!

10/4 
Bona nit!
Segons l’últim balanç del Ministerio de Sanidad, Espanya acumula 157.022 casos positius con-
firmats de Covid19, 4.576 més que ahir, quan se’n va registrar 5.756. S’arriba a 15.843 morts i es 
registren 605 noves defuncions en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 24 de març, 
Des que va començar la pandèmia, s’han donat d’alta 55.668 persones, 3.503 més que fa 24 hores.

Avui encara no han sortit les dades de Catalunya, però ahir hi va haver 684 nous positius. La 
xifra total de casos confirmats és de 31.727. Fins ara han mort 3.231 persones i 2.582 persones 
estan greus.

Al món les defuncions ja superen les 100.000, amb 1.653.757 infectats. L’estat Espanyol és el 3r 
país amb més morts, però el primer amb morts per nombre d’habitants. Cadascú pot opinar allò 
que li sembli, però les xifres són aquestes.

A la Seu tenim 9 pacients ingressats a planta que evolucionen favorablement i 2 pendents de 
resultat. La bona notícia és que s’han donat 2 altes més. A casa, la xifra acumulada d’aïllats arriba 
als 228, amb 30 positius confirmats. I de tots ells, al voltant de 50 ja estan curats i se’ls ha aixecat 
l’aïllament. En la gràfica de l’Alt Pirineu, ja veieu que l’afectació va baixant, però la situació NO 
està controlada.

La imatge d’un padrí de la Llar de Sant Josep parlant amb la seva filla a través d’una tablet 
demostra que junts som un gran poble. Gràcies a la Llar per tenir cura dels nostres padrins i 
padrines. Gràcies @caditelecom per permetre’ls veure’s i parlar amb els seus familiars: ja veieu 
que no han trigat ni 24 hores a fer-les servir!

Moltes gràcies a tots els nens i nenes que esteu enviant dibuixos fantàstics als professionals i 
pacients de l’hospital. No sabeu com n’és d’important rebre aquestes mostres de suport.

Aquests dies de confinament si voleu visitar la Seu d’Urgell ho podeu fer virtualment des de casa 
amb els post de Facebook de turisme Seu que ens porta CADA DIA, UNA PARADA: 
 https://www.facebook.com/turismeseu/posts/

I per ampliar informació, no us perdeu els vídeos dels companys de l’Institut d’Estudis Comar-
cals de l’Alt Urgell, que desconfinen la nostra història ( ja hi ha 22 píndoles). Sou molt grans! 
www.bit.ly/desconfinemiecau

https://www.facebook.com/turismeseu/posts/
http://www.bit.ly/desconfinemiecau
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Avui diverses Confraries de la Seu, amb iniciativa dels Armats, han tocat durant 15 minuts el pas 
lent de la processó del Divendres Sant des dels seus balcons. Ha estat una sensació molt estra-
nya, trista i emocionant alhora. Gràcies per fer-nos viure la Setmana Santa tot i estar confinats 
a casa. Pell de gallina!

Recordeu que demà, dissabte, a les 12h toca sortir engalanats a les finestra o balcons de casa per 
cantar “Les flors de la Primavera”.  Animeu-vos petits i grans! Ajudem a mantenir les tradicions!

Avui l’abraçada virtual és per a tots aquells que teniu una segona residència a la Seu o a l’Alt 
Urgell i aquests dies us heu quedat a casa i renunciat a venir al paradís. Gràcies per la vostra 
responsabilitat. Gràcies per estimar el Pirineu. Quan això acabi us rebrem amb els braços oberts 
a casa nostra, que també és la vostra.

I recordem que això només ho superarem si el coronavirus no pot passar d’una persona a una 
altra i, per això, de moment només hi ha una opció: QUEDAR-SE A CASA! Gràcies a tots per la 
vostra col·laboració. 

11/4
Bona nit!
A Espanya el nombre de defuncions ha estat de 510 en les últimes 24 hores; el “millor” regis-
tre des del 23 de març. Malgrat això s’han produït 4.830 nous contagis, una xifra més alta que la 
d’ahir. El total de contagis és de 161.852 i la de defuncions és 16.353, mentre que els pacients que 
han superat la malaltia sumen 59.109.

Les xifres a Catalunya segueixen fluctuant. Després de dos dies a la baixa, ahir i avui s’han tornat 
a enfilar. En les últimes 24 hores hi ha hagut 1.043 casos positius detectats i 111 morts més. En 
total, hi ha 34.027 afectats, han mort 3.442 persones i un total de 2.658 persones han ingressat a 
les UCIs. Les xifres d’altes segueixen augmentant i ja en són 14.975.

A la Seu, avui hi tenim 8 pacients positiu ingressats a planta i no en tenim cap pendent de resul-
tat. També avui s’ha fet un trasllat a Andorra i s’han donat 2 altes. A casa acumulades ja s’han 
aïllat 234 persones, de les que 32 són positius confirmats. De totes elles, més de 50 estan curades 
i ja s’han donat d’alta.

El trasllat ha estat d’una pacient de 78 anys, de la @fshseu a l’Hospital Nostra Senyora de Merit-
xell d’Andorra, que requeria ingrés a la UCI i les de Lleida estaven molt tensionades. Agrair de 
tot cor la col·laboració i l’ajuda en aquests moments. La frontera no ens ha de separar sinó acos-
tar-nos. Junts som més forts. Tota la força a la pacient i als professionals sanitaris.

Però, compte, que aquest petit pic de la gràfica dels darrers dies i que hem patit a l’hospital, és 
un senyal del que passa i, sobretot, del que pot passar.

Una veïna ha fet arribar a l’hospital un vídeo per a tots els treballadors i pacients de l’Hospital 
amb una cançó de les Caramelles de l’any passat a la porta de l’hospital. Ja que ara no poden 
venir ho han compartit online. Moltes gràcies.

La xarxa de suport psicològic i emocional durant el confinament a càrrec de professionals vo-
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luntaris és una de les accions que ens demostren que com a poble som invencibles. Gràcies als 
que ho feu possible i a tu @Miqueletorres per donar-hi veu avui al Diari d’Andorra.

Malgrat el confinament, avui s’ha celebrat la tradicional cantada   de les caramelles infantils. 
Nens i nenes han sortit engalanats a la finestra o al balcó per cantar “Les flors de la primavera”.

I també, avui, hem gaudit del concert “Posa la ràdio i obre la finestra” amb @RàdioSeu. Gràcies 
a la nostra ràdio local per fer-nos més agradable el confinament.

Us comparteixo una iniciativa d’Obrim Llibreries, que és excel·lent. Compra ara i recull el llibre 
quan la llibreria aixequi la persiana. Ara és el moment de ser al costat de les nostres llibreries i 
del llibre. A la Seu en tenim dues. www.llibreriesobertes.cat

Avui l’abraçada virtual és per a tots els i les professionals de la @fshseu que s’han reinventat per 
portar els pacients de crítics a l’hospital aquestes dies tan difícils. És impressionant la vostra 
feina i com la feu. I la vull personalitzar en un àngel que desinteressadament ens ajuda sempre. 
Sense tu, no hagués estat possible. Ets mereixes un monument Olga! 

Ja heu vist com tenim la pandèmia a Catalunya i a la Seu. Les xifres van baixant, però els paci-
ents continuen arribant, menys que els dies previs, però continuen arribant. I continuen empit-
jorant, ingressant a les UCIs i morint. Gent que coneixem, que estimem i que deixen familiars i 
amics destrossats. El meu condol a tots ells, de tot cor.

De cap manera estem bé. De cap manera ens podem confiar o relaxar. Hem arribat fins aquí, a 
mig camí de la marató que estem fent, gràcies al confinament de tots vosaltres. Tot el que hem 
fet ho heu fet vosaltres quedant-vos a casa. Ara no ho perdem tot! QUEDEM-NOS A CASA!! Ja 
fa dies que hi som i ho estem fent bé! Seguim igual! Si us plau, TOTHOM A CASA!

I, a qui correspongui, acabo amb un missatge que algú que està tot el dia en front de la Covid19 
m’ha enviat avui: “Que no aixequin el confinament encara, per Déu! Un pic ara 
amb les UCIs ja a tope... serà un desastre”. Doncs això.

12/4
A Espanya es manté la tendència a la baixa de nous contagis, però es registra un repunt de de-
funcions. La xifra de morts s’acosta als 17.000 (619 en les últimes 24 hores). Els nous contagis 
han estat 4.167 (166.019 en total). Ja hi ha 3.282 persones més que han superat la malaltia (to-
tal 62.391, un 37,58% dels afectats).

Catalunya registra 96 morts més, 699 casos nous i 627 altes. Xifres que refermen la tendència a 
la baixa, però no el control de la infecció. Del total de casos acumulats, fins ara se n’han contagi-
at 34.726, n’han mort 3.538 i 2.713 persones han estat ingressades a les UCIs. Es comptabilitzen 
fins avui un total de 15.602 altes.

Ara mateix a la Seu tenim 6 pacients ingressats i cap pendent de resultat. Avui s’han donat 2 
altes i no s’ha fet cap trasllat. A casa, acumulats, ja s’han aïllat 236 persones, de les que 33 són 
positius confirmats. De totes elles, unes 60 estan curades i ja s’han donat d’alta.

http://www.llibreriesobertes.cat/
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Tal i com ha dit el President Torra, les UCIs de Catalunya (les UCIs ampliades, ja que hem pas-
sat d’unes 657 places a les 2.059 actuals) estan plenes en un 89% de la seva capacitat. Per tant, 
podem assumir la situació actual però un empitjorament degut a un segon pic de contagis seria 
molt difícil de gestionar als hospitals.

Els makers tampoc descansen. Avui han lliurat més material fabricat amb les seves impressores 
3D. Entre aquest material hi ha la peça per aguantar les mascaretes que havia demanat infer-
meria, a veure com funciona. Moltes gràcies!

Agraïm a Consultoria Navarro la donació econòmica que ha fet a l’hospital de la Seu per com-
prar material sanitari. Moltes gràcies!!

Tots els veïns i veïnes de Castellciutat (i la resta per facebook) han pogut seguir les caramelles 
des dels seus balcons gràcies al Miquel Parra. Visca Castellciutat i que visquin les caramelles!

Avui l’abraçada virtual és per a tots els equips d’investigació mèdics del món. Més que mai, es-
tem a les vostres mans i us necessitem per superar aquesta pandèmia i les que vindran. Tots els 
ànims! Us desitgem tota la sort i els encerts del món per trobar la cura i la vacuna del SARS-CoV2.

El confinament ha permès que la darrera setmana de març s’estabilitzés l’entrada d’ingressos 
hospitalaris i que els primers dies d’abril aquests ingressos hagin disminuït. No obstant, ja heu 
vist que les UCIs estan molt plenes. Convé mantenir el confinament fins que es reuneixin les 
condicions necessàries per aixecar-lo, i encara no les tenim.

I acabo amb aquest vídeo sobre les mascaretes que ha editat el Col·legi de Metges de Barcelona i 
que ha gravat, amb tota la seva gràcia, el Queco Novell. Espero que us sigui útil. I sobretot QUE-
DEU-VOS A CASA! Ara per ara, és l’únic camí! https://youtu.be/TJsOAEuUYQc

13/4
A España s’han detectat avui 3.477 nous casos de Covid19 (total 169.496) i han mort 517 perso-
nes (amb 17.489 defuncions acumulades). Però també s’acumulen les altres: 64.727, 2.336 només 
ahir. Seguim amb més nous contagis que altes, encara no es veu el final del malson.

A Catalunya, en les últimes hores, la xifra de nous contagis és de 471, la més baixa des del 15 de 
març, fa pràcticament un mes. En total, des de l’inici de la pandèmia, es comptabilitzen 35.197 
casos. Pel que fa a les víctimes mortals, en les últimes 24 hores, s’han produït 128 noves de-
funcions, la xifra més alta dels darrers sis dies. En total, ja han mort 3.666 persones des que va 
començar la crisi sanitària.

La crisi del coronavirus és especialment greu a les residències de gent gran. A Catalunya hi ha 
64.093 persones que hi viuen. Segons les últimes xifres publicades, els casos confirmats de resi-
dents ja sumen 3.659 infectats només a Catalunya. Les víctimes mortals continuen la tendència 
a l’alça: fins avui han mort 1.825 persones grans en residències.

A la Seu seguim amb 6 pacients ingressats a planta que es troben estables. Avui no s’ha produït cap 
nou ingrés, cap trasllat ni s’ha donat cap alta. A casa ja s’ha donat 58 altes de pacients aïllats, de ma-
nera que ara en tenim 178, dels quals 30 són positius confirmats. En total s’han aïllat 236 persones.

https://youtu.be/TJsOAEuUYQc


48

Us analitzo una mica les dades de la Seu. A Catalunya tenim una xifra de contagis per 100.000 
habitants que el CatSalut ens la dona per províncies (Barcelona: 447’36; Lleida: 298’21; Girona: 
275’34 i Tarragona: 199’83). I a la Seu és de 231’62 (198 en tota l’àrea del CAP de la Seu).

En la gràfica de contagis de la Regió Sanitària de Pirineu es veu com a partir de principis d’abril 
comencen clarament a disminuir els contagis, però no són zero, encara. És el resultat del con-
finament, a la gràfica es veu molt clar. Totes aquestes dades estan actualitzades aquí: Dades 
actualitzades SARS-CoV-2. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Comparat amb altres zones, no estem malament, i això és gràcies al vostre esforç i implicació en 
el confinament. Però això no ens ha de fer relaxar gens ni mica. A canvi, és molt fàcil perdre tot 
el que hem guanyat en un moment. Recordem sempre que tenim amics i coneguts lluitant entre 
la vida i la mort a Lleida, Andorra i a l’hospital de la Seu. Tinguem SENY!

En temps complicats cal adaptar-se. Així, per disminuir el risc de contagi, els nadons nascuts a 
la @fshseu en ple confinament són atesos a domicili després que les mares rebin l’alta precoç. 
També, la vacunació dels infants menors de quinze mesos es fa en un espai extern. Ens ho expli-
ca Ràdio Seu  https://bit.ly/2XvJvkE

Avui, dilluns de Pasqua i, per tant, dia de menjar-nos la mona, gràcies a les pastisseries Cadí, 
Vilarrubla, Costra i Molla, Giovanna, forn Duat i Menja’t l’Alt Urgell, s’han repartit 22 mones 
amb els àpats setmanals que fem arribar des del CAPAU als nens/es de famílies vulnerables. Bon 
profit i GRÀCIES!

Avui l’abraçada virtual és per als pastisser@s, flequer@s i forner@s que aquests dies s’han rein-
ventat per fer les mones i, sobretot, per poder-les distribuir amb les mesures de distanciament 
social imprescindibles. La nostra, de Harry Potter, estava espectacular! 

Acabo apel·lant a la prudència i al seny. A partir de demà, una part dels treballadors dels serveis 
no essencials pot anar a treballar pel fet d’aixecar-se el confinament total. Recordeu: eviteu al mà-
xim les interaccions socials i manteniu les distàncies de seguretat (2 metres, per anar bé), viatgeu 
sols al cotxe, poseu-vos la mascareta i renteu-vos molt freqüentment les mans (i porteu guants).

La resta, tothom a casa. Encara no ho tenim això. Ànim a tots! I recordeu els telèfons del CAPAU, 
per si necessiteu qualsevol ajut per passar aquests dies. Estan per ajudar-vos i, entre tots, 
#EnsEnSortirem!

https://bit.ly/2XvJvkE
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14/4
Bona nit!
A Espanya el nombre de morts puja a 567 en un dia i ja supera els 18.000 (18.056) i els 170.000 
contagis (172.541). Això representa un increment de 3.045 contagis respecte les dades d’ahir. 
Han estat donats d’alta 67.504 pacients (2.777 avui).

A Catalunya, encara no disposem de les dades d’avui. Us recordo les darreres publicades: (Actu-
alització 13 abril de 2020, 22:36h):

X 471 nous positius, 228 menys que el dia anterior
X 62 nous casos greus, 7 més que el dia anterior
X 128 persones mortes, 32 més que el dia anterior

En total, a Catalunya, hi ha 35.197 casos positius de coronavirus, dels quals 2.775 són greus. I ja 
han mort 3.666 persones.

A la Seu avui tenim dues males notícies... Per una part hem de lamentar una 3a defunció per Co-
vid19 a la @fshseu. Des d’aquí el nostre condol a la família i amics. I per altra part, hem hagut de 
traslladar un usuari del Seminari a l’hospital per sospita d’infecció i està a l’espera del resultat 
de la PCR. La resta d’usuaris s’han aïllat. El malalt evoluciona bé.

Així doncs, actualment a l’hospital hi ha 4 malalts positius ingressats i 2 que esperen el resultat. 
Avui s’ha donat una nova alta. I a casa hi tenim, ara mateix, 175 persones aïllades, de les que 29 
tenen la infecció confirmada. Des del principi de la pandèmia s’han aïllat 237 persones, de les 
que 62 ja estan donades d’alta.

Avui ha tingut lloc una nova Junta de Govern Local telemàtica i, per primer cop a la història de 
l’ajuntament, un Ple telemàtic. Vull agrair als treballadors municipals que ho han fet possible 
(sobretot secretaria i el departament d’informàtica) i a tots els regidors per la seva predisposi-
ció i col·laboració. L’activitat municipal no s’atura, al contrari, és més elevada que mai, i estem 
tots treballant per superar aquesta crisi.

També avui s’ha celebrat la primera trobada telemàtica de participants del projecte ‘Ens connec-
tem’. Després d’una setmana de converses per WhatsApp, les quatre parelles, formades cadas-
cuna per una persona gran i una de jove, s’han conegut personalment per videotrucada.

Les nostres extraordinàries cosidores voluntàries ja han fet 10.000 mascaretes casolanes que 
s’estan repartint gratuïtament a les farmàcies. Són incansables. Recordeu que són molt útils 
perquè en rentar-se cada dia es poden reutilitzar i així portar-les sempre que sortim de casa 
(que ha de ser el mínim possible, recordeu!).

L’abraçada virtual d’avui és per tots els professionals sanitaris del Seminari: esteu tocats, molt 
tocats; ho sé. Però això passa, sabíem que podia passar i que probablement passaria. Ara toca 
valorar tota la resta com esteu fent i a seguir amb la feina excel·lent. Molts ànims i força. Ens en 
sortirem perquè us tenim a vosaltres.

Acabo demanant-vos, com sempre, que seguiu quedant-vos a casa. El virus segueix entre nosal-
tres i ja veieu que és molt virulent, especialment amb la gent gran. Només el farem més feble si 
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no pot circular entre les persones, i això només ho aconseguirem quedant-nos a casa. Gràcies 
de tot cor pel vostre esforç.

Una enorme abraçada a la família de qui avui ens ha deixat. Descansi en pau.

15/4
Bona nit!
ATENCIÓ: el departament de Salut de la Generalitat ha canviat la manera de recomptar conta-
gis i defuncions. Fins ara només s’informava dels morts diagnosticats de Covid19 als hospitals, 
però no es tenien en compte altres defuncions (en residències o en domicilis particulars), enca-
ra que haguessin donat positiu al test. De la mateixa manera que tampoc s’incloïen els casos que 
estaven sota sospita, en aïllament domiciliari, pendents de fer-se el test.

Amb això, el total de casos i víctimes per coronavirus a Catalunya és molt més elevat del que 
constava fins ara. Avui s’informa que el nombre de morts és de 7.097 (el doble dels que se sabien 
fins ara). De la mateixa manera que la xifra de positius confirmats s’eleva fins a 39.375, mentre 
que hi ha 55.457 casos sospitosos d’estar contagiats. En total són 94.832, gairebé el triple que fins 
ara. I les altes són 17.297.

Les dades oficials a Espanya reflecteixen la tendència a la baixa de decessos,  però amb un incre-
ment de contagis. En les darreres 24 hores han mort 523 persones, per un total de 18.579. Es re-
porten 4.978 nous contagis, per un total de 177.633. I les altes ja ascendeixen a 70.850, sumant-hi 
les 3.346 d’avui (menys que els casos nous, encara).

A l’hospital de la Seu avui hem sabut que el pacient traslladat ahir des del Seminari ha donat 
NEGATIU, i tota la resta d’usuaris amb els que havia tingut contacte TAMBÉ!! Una excel·lent 
notícia per a tots, especialment per a ells/es. Aquest pacient restarà a l’hospital de moment, 
pendent de la seva evolució.

D’aquesta manera, ara mateix, a l’hospital hi tenim 4 pacients positius i 3 pendents de resultats. 
Avui no s’ha donat cap alta ni s’ha fet cap trasllat. A casa hi ha 175 persones aïllades, de les quals 29 
són casos confirmats, 79 sospites i 67 contactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 70 persones.

A nivell mundial la Covid-19 ha infectat més de dos milions de persones a tot el món; d’aques-
tes, més de mig milió només als Estats Units, el país més afectat i amb major nombre de morts 
comptabilitzades, més de 26.000. Espanya, amb més de 174.000 casos, és el segon país amb més 
contagiats, seguit d’Itàlia, amb més de 162.000.

Avui també s’ha fet pública una nova donació de PEUSA (milions de gràcies!). Aquest cop desti-
nada a comprar 1.000 bates més impermeables per a la Fundació Sant Hospital. Unes bates que 
van molt i molt bé i, com que sembla que això probablement anirà per llarg, s’agraeixen molt.

A través de Ràdio Seu avui s’ha felicitat la Clara, que avui fa 18 anys. #PerMoltsAnys! Com passa 
el temps Clara! Mil petons! Teniu la seva dedicatòria musical aquí: https://www.youtube.com/
watch?v=9iQwWp3ykRc  Recordeu que, gràcies a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, si voleu felicitar 
algú especial que celebra el seu aniversari en #confinament, podeu trucar al 646 602 151.
També hem explicat avui que la Trobada Empresarial al Pirineu s’ajorna fins el 29 i 30 d’octubre. 

https://www.youtube.com/watch?v=9iQwWp3ykRc
https://www.youtube.com/watch?v=9iQwWp3ykRc


51

Les jornades se centraran enguany en l’adaptació a “un entorn imprevisible i inesperat” com 
l’actual. Cal adaptar-se, és el que hi ha! 

I com que no tot és coronavirus, avui el Servei de Parcs i Jardins de la Seu ha començat la tala 
de pollancres al perímetre de l’Escola Albert Vives. Una tala que es fa, com sabeu, per motius de 
seguretat, després que ara fa pocs dies va caure un dels arbres i no es pot garantir l’estabilitat 
de la resta d’exemplars. El vicealcalde Francesc Viaplana ha volgut monitorar el començament 
i bona part de l’actuació. He de dir que són temps molt difícils que transcorren per un camí 
molt complicat; però fer-lo al costat del Francesc és una garantia d’implicació i professionalitat. 
Gràcies Xesco, per tot i per tant!

I avui l’abraçada virtual és per a tots els i les entrenadores dels clubs i centres esportius que s’es-
tan reinventant per aconseguir que la gent confinada a casa continuï fent esport i mantenint-se 
en forma. Té molt de mèrit i ho esteu fent molt bé. Gràcies!

Com sempre, avui que les notícies són una mica més bones. No oblideu que si és així és gràcies 
a tots/es vosaltres per l’esforç de quedar-vos a casa. Ho estem fent bé! Ho esteu fent bé! 
Mil gràcies!! No defallim, seguim igual i #EnsEnSortirem

I per acabar, aquest regal dels professionals del Seminari, us estimo molt!

16/4
Bona nit!
Les últimes dades del Ministerio de Sanidad revelen que Espanya registra 5.183 contagis més, 
que porten a un total de 182.816 positius per Covid19. S’han registrat 551 morts més avui, de ma-
nera que ja s’assoleixen les 19.130 defuncions com a conseqüència del virus. La xifra de persones 
guarides també segueix creixent amb 3.944 persones més donades d’alta, que suposa un total de 
74.797 persones ja curades.

A Catalunya 479 persones han mort les últimes 24 hores, 201 de les quals en hospitals. Aques-
ta darrera xifra suposa més del doble de la d’ahir, quan als centres hospitalaris van morir 99 
persones. Segons les dades de les funeràries, que Salut ha incorporat al recompte, la xifra total 
de morts per Covid19 és de 7.576. D’aquests, 2.015 han mort en una residència, 84 en un centre 
sociosanitari i 478 al domicili.

Per cert, ara l’Estat Espanyol no accepta el canvi de sistema de càlcul de Catalunya. No obstant 
si a Espanya la proporció de morts entre els dos criteris (actual i antic) és aproximadament la 
mateixa que a Catalunya, podem estimar el nombre de morts real a tot l’Estat en uns 34.200 (via 
@salvaverges).

A la Seu, avui s’han donat 2 noves altes des de l’hospital, de manera que queden 3 pacients in-
gressats positius, i n’hi ha 5 més pendents de resultats, ja que les últimes hores han ingressats 
força malalts sospitosos, tots d’avançada edat. Compte! Tothom a casa! Si us plau!

A casa s’hi mantenen aïllades 186 persones, de les quals 30 són casos confirmats; 95 sospites i 65 
contactes sense símptomes. Ja s’han donat d’alta 74 persones. El treball de personal del CAP per 
fer el control dels casos aïllats és excepcional.
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Avui s’ha fet públic el que feia dies que s’estava gestionant amb el Govern d’Andorra i és que 
als treballadors transfronterers també se’ls farà l’estudi serològic. És molt important, pels tre-
balladors, però també per Andorra i per la Seu. He de dir que la gestió d’aquesta crisi per part 
dels nostres veïns d’Andorra em sembla excel·lent i m’agradaria poder fer moltes coses com ells 
#envejasana

Vista la situació d’emergència sanitària i per garantir el personal suficient per a la cobertura de 
les necessitats dels centres residencials d’atenció a la gent gran, el Departament de Treball ha 
fet una crida a professionals per treballar-hi. En principi, a l’Alt Urgell no n’hi cal, però es pot 
demanar informació a referentocupacio@ccau.cat

Els professionals del CAP i de Serveis Socials estan fent moltes trucades a la gent que està a 
casa, per saber com estan. M’han comentat que us digui que alguna d’aquestes trucades pot 
aparèixer com “número ocult”. Us ho dic perquè contesteu o no us podran localitzar. Si no són 
ells, pengeu i llestos! 

Molts nens i nenes de tota la comarca envien dibuixos d’ànim als residents i professionals de 
l’hospital i les residències. Com diu la Lorena de la Llar de St. Josep, “són espectaculars 
i ens donen una gran alegria per aquests moments tan difícils”. Moltes gràcies!

La Germandat de Sant Sebastià ha comprat 50 bates sanitàries impermeables per al personal de 
la Llar de Sant Josep, idèntiques al miler que ja va comprar fa unes setmanes per la Fundació 
Sant Hospital. Moltes gràcies!

Les àrees de Comerç i Cultura de l’Ajuntament de la Seu proposen la celebració de la diada de 
Sant Jordi d’enguany adaptada al confinament, amb el lema ‘confina’t entre llibres i roses’. Us 
animo a participar-hi! Per cert, moltes gràcies a Flors La Serra per alegrar l’hospital i el CAP amb 
les vostres flors!

I avui l’abraçada virtual és pels membres de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, que 
amb les seves píndoles per desconfinar la història ens il·lustren cada tarda amb una nova lliçó 
sobre el nostre país. Eternament agraïts.

Com sempre, no abaixeu la guàrdia, és vital quedar-se a casa per controlar el virus! Ja heu vist 
que els últims dies creixen els ingressos (i de gent gran) a l’hospital. Encara ens queda un temps 
per poder dir que ho tenim, així que moltes gràcies per quedar-vos a casa! #EnsEnSortirem

17/4
Bona nit!
El Ministerio de Sanidad ha xifrat aquest dijous en 585 les noves morts per coronavirus en les 
últimes 24 hores, 19.478 en total; i en 5.252 els contagis, 188.068 en total. També s’han curat, en 
les últimes 24 hores, 3.502 persones, 72.963 en total. Per tant, repunten morts (sense canviar el 
mètode de comptatge, de moment) i els nous contagis segueixen superant les altes.

A nivell mundial el coronavirus ja suma més de dos milions de contagis, amb els Estats Units al 
capdavant en nombre de casos, seguit d’Espanya. Les xifres actualitzades són: 2.223.240 casos, 
152.328 morts i 567.279 recuperats.

mailto:referentocupacio@ccau.cat
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Catalunya supera els 40.000 casos confirmats (amb  1.252 casos positius nous). Avui cal su-
mar 305 morts més, (67 d’elles hospitals, la dada més baixa des del 18 de març). El total de víc-
times mortals per Covid19 fins ara a Catalunya és de 7.881.

Segons el Departament de Salut el pic de nous casos va ser el 8 d’abril i el pic d’hospitalizacions 
i UCIs, l’11 d’abril. Per tant, ja s’hauria d’haver sobrepassat el pic de màxima pressió sobre els 
sistema sanitari, però, compte! Que hi ha risc de rebrot.

A la Seu ahir va reingressar, procedent de l’Arnau, un pacient que es va derivar fa 3 setmanes 
perquè requeria un ingrés a l’UCI. Un cop superada la fase crítica ja el tenim de nou amb no-
saltres. BRAVO! Així, ara tenim 5 pacients positius i 3 més pendents de resultats. Avui no s’ha 
donat cap alta ni s’ha fet cap trasllat. A casa hi ha aïllades 192 persones, de les quals 37 són casos 
confirmats, 84 sospites i 71 contactes sense símptomes; i ja s’han donat d’alta 85 persones.

El centre de distribució d’aliments de l’Alt Urgell, coordinat pels serveis socials bàsics del 
CAPAU i amb la participació de @CreuRojaCAT, ja ha beneficiat un total de 260 famílies durant 
l’estat d’alarma. Treballem per cobrir les necessitats de tot el món també durant aquests difícils 
dies, i ja veieu que la situació és molt complicada per a tothom. bit.ly/2VuxskQ

Des del Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Alt Urgell han preparat unes petites recopilacions 
d’activitats per poder fer a casa amb la família i que us ajudin a passar-vos-ho molt bé! Podeu 
trobar l’enllaç al butlletí diari de l’ajuntament i a la web del Consell https://bit.ly/3bjda4K

Estacions Valentí ha obsequiat la Fundació Sant Hospital amb un portàtil i @microseu i @semic 
amb unes càmeres per fer videovigilància als pacients aïllats. Moltes gràcies! La solidaritat de 
tothom segueix sent enorme.

Avui s’ha anunciat que la Transpyr 2020 es trasllada, definitivament, al 2021. Aquest any no 
passaran per la Seu #ciutatdesport però l’any que ve hi tornarem a ser. També s’ha ajornat 
la celebració de la 19a edició del Mercat Medieval dels Canonges. L’esdeveniment comercial, 
gastronòmic, lúdic i cultural, ambientat en l’Edat Mitjana. Esperem que es pugui dur a terme 
finalment el cap de setmana del 8 i 9 d’agost, confiem!

I com que no tot és el coronavirus, després d’un any de negociacions, avui podem anunciar que 
el curs escolar 2020-21 l’Institut Joan Brudieu acollirà un IFE (Itinerari Formatiu Específic) per 
als alumnes amb necessitats educatives especials per discapacitat intel·lectual lleu o moderada. 
Molt content que, tot i el coronavirus, ho haguem aconseguit.

Avui l’abraçada virtual és pels treballadors de tots els magatzems dels hospitals, CAPs i resi-
dències. L’esforç i la implicació de tots ells/es per aconseguir tot el material necessari (sobretot 
EPI), movent cel i terra han estat (i són) immensos. Especialment, gràcies Lluís i Núria, que 
aquests dies us heu multiplicat.

Ja heu vist que els casos segueixen, amb gent gran afectada que ha d’acabar a l’hospital amb qua-
dres severs. Aneu amb compte que el coronavirus circula entre nosaltres, també a la Seu. Només 
el frenarem si ens quedem a casa. Per tant, molts ànims per l’esforç enorme que esteu fent.

#EnsEnSortirem gràcies a vosaltres que us quedeu a casa.

http://bit.ly/2VuxskQ
https://bit.ly/3bjda4K
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18/4
La pandèmia del coronavirus ja ha deixat 20.043 morts a Espanya. En les últimes 24 hores s’han 
registrat 565 defuncions de casos confirmats. Segons les dades del Ministerio de Sanidad, en to-
tal hi ha 191.726 persones que s’han contagiat (4499 en les últimes 24 hores) de les quals 74.662 
ja s’han curat (3166 nous).

La Covid19 ha infectat més de 2,2 milions de persones a tot el món; d’aquestes, més de 700.000 
només a Estats Units, el país més afectat i amb major nombre de morts. Espanya, amb més de 
191.000 casos, és el segon país amb més contagiats; seguit d’Itàlia, amb més de 172.000; França 
amb més de 149.000; Alemanya amb 141.000 i el Regne Unit, amb més de 109.000. A nivell mun-
dial les morts superen les 157.000, i Espanya és el tercer país en mortalitat (20.043), després 
dels Estats Units (37.899) i Itàlia (23.227).

Catalunya registra 8.067 morts (+186), 41.992 casos (+1.004) i 19.815 altes (+727). Pel que fa a les 
residències, hi ha hagut 66 defuncions més les últimes 24 hores.

A l’hospital de la Seu ara tenim 5 pacients ingressats a planta Covid19 + i 3 més pendents de 
resultat. La majoria d’avançada edat. Avui no s’ha donat cap alta ni s’ha fet cap trasllat, però ha 
mort un pacient d’avançada edat i amb malalties associades greus que estava pendent del resul-
tat de la Covid. El nostre condol a la família i amics.

A casa (són dades de tot el CAP de la Seu, no només de la Seu d’Urgell) avui hi ha aïllades 199 
persones, de les quals 38 són casos confirmats, 86 sospites i 75 contactes sense símptomes i ja 
s’han donat d’alta 86 persones. Acumulats han aïllat en el domicili 43 casos confirmats positius, 
117 sospites i 125 contactes.

Avui Pedro Sánchez ha allargat l’estat d’alarma fins al 9 de maig, això vol dir que ells ho segueixen 
decidint tot i que encara tindrem l’exèrcit als carrers i a les rodes de premsa. Però del que epi-
demiològicament importa, de com i quan farem el desconfinament, no ha donat cap idea clara.

Com sabeu, per fi s’està plantejant com poden començar els nens/eses a sortir de casa (amb 
mascareta, una estona i de manera controlada). A veure com s’acaba de definir tot, però m’ha 
agradat que la consellera Alba Vergés hagi comentat que els municipis podrem adaptar les con-
dicions a les realitats locals. No té res a veure Barcelona amb la Seu, per exemple.

El Servei Municipal de Neteja Viària i de la @MancoUrgellet segueix netejant i desinfectant 
carrers. Avui, entre d’altres, s’ha fet una nova desinfecció dels voltants i entrades de l’hospital 
de la Seu i de la Llar de St. Josep.

Els makers de la Seu han fet arribar a l’hospital la 7a remesa de material de les impressores 3D: 
tiradors de porta, tensors de mascareta i pantalles facials. Moltíssimes gràcies!

Els nens i nenes de la Seu i de l’Alt Urgell segueixen enviant els seus dibuixos d’ànims els pro-
fessionals de l’hospital, del CAP i de les residències. Moltes gràcies per aquestes il·lustracions 
que ens donen molta força. I també moltes gràcies per quedar-vos a casa i ajudar a que el virus 
no ens infecti.
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Pel que fa a l’IFE del què finalment disposarem a la Seu el pròxim curs, ahir no vaig explicar que 
va ser l’Escola La Salle de la Seu qui ho va demanar inicialment i qui hi va apostar fermament. 
Finalment, pel fet de ser un centre concertat, s’ha concedit a l’Institut Joan Brudieu. Però és 
just agrair i reconèixer que la iniciativa va sortir d’ells i que, gràcies a ells, ho tindrem. Gràcies!

Avui l’abraçada virtual és per a totes les botigues d’alimentació, així com els productors i distri-
buïdors. Mantenir la cadena alimentària aquests dies no és fàcil, i estar davant de el públic amb 
totes les mesures de distanciament social, tampoc. Gràcies a vosaltres aquesta crisi sanitària és 
molt més suportable.

Acabo amb una foto que la Dra. Judit Sacanell, companya meva de promoció de carrera i adjunt 
a l’UCI de la Vall d’Hebron, ha penjat al seu mur de Facebook. Com diu ella, podria ser qualsevol 
dia de la seva rutina en les últimes 7 setmanes. Fixeu-vos en les etiquetes que ha escrit:

#Quedateencasa 
#solosnopodemos 
#ayudanos 
#EquipoUCIValldHebron

Ens està demanant ajuda. 

Ens està demanant 
que ens quedem a casa.

19/4
Bona nit!
Avui hi ha hagut una baixada significativa de les víctimes mortals per Covid19 a Espanya: 410 en 
les últimes 24 hores, la xifra més baixa de l’últim mes. La xifra total de morts des de l’inici de la 
pandèmia és de 20.453. Els contagis baixen una mica: se n’ha registrat 4.218 (dissabte 4.499). En 
total, són 198.470. I han rebut l’alta 77.357, 2.695 en les últimes hores.

El nou coronavirus ha infectat més de 2,3 milions de persones a tot el món, mentre que la xifra 
de decessos supera els 160.000 i la dels recuperats, els 593.000. A nivell global la pandèmia es 
troba en una fase de repunt, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), amb una tendèn-
cia a l’alça en els contagis i el nombre de defuncions.
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A Catalunya ja lamentem 8.273 morts (206 avui). En total, hi ha 42.610 persones diagnosticades 
amb prova diagnòstica (test ràpid o PCR), són 618 més que ahir (xifra que va baixant). Si es 
compten els possibles casos, hi hauria 69.837 persones més contagiades.

L’usuari d’TW @CoronaDades ens recull les defuncions per Coronavirus a Catalunya fins ahir 
(18/4) en funció del lloc de la mort. En total són 8067 (+186) (dies anteriors 7881-7576-7097):

X A residències: 2.189 (dies anteriors 2123-2015-1810)
X A centre sociosanitari: 90 (dies anteriors 88-84-62)
X A domicili: 505 (dies anteriors 491-478-456)
X A hospitals i altres: 5283 (dies anteriors 5179-4999-4769)

Poc a poc la mortalitat va baixant, però les xifres (insisteixo: persones, famílies i amics) són 
esgarrifoses. A l’hospital de la Seu ara mateix tenim 5 persones ingressades amb Covid19 i 2 
pendents de resultats. Portem 48 hores sense nous ingressos ni trasllats, i tampoc s’han donat 
altes. S’ha rebut el resultat negatiu de la PCR a coronavirus del pacient que va morir ahir, per 
tant, aquesta mort no és atribuïble a la Covid.

A casa, ara mateix (a tot el territori del CAP de la Seu), es mantenen aïllades 198 persones, de 
les quals 38 són casos confirmats, 84 sospites i 76 contactes sense símptomes; ja s’han donat 
d’alta 89 persones. Acumulats, s’han aïllat al domicili 43 casos confirmats positius, 117 sospites 
i 127 contactes.

A partir de demà les farmàcies dispensaran les mascaretes adquirides pel Govern de Catalunya. 
Per recollir-les serà necessari presentar la targeta sanitària i inicialment se’n podrà obtenir gra-
tuïtament una per persona i setmana. A la Seu, en lliurar aquestes mascaretes també en dona-
rem una de les de cotó (de les casolanes reutilitzables) a qui no en tingui.

Insisteixo, al carrer i en espais tancats amb més gent, cal que tots portem mascaretes, són efec-
tives i frenen la propagació de virus.

Us adjunto un article on podreu veure que són més efectives (molt efectives) com més gent 
les porti, fins i tot amb mascaretes que no són no tan bones. https://www.fast.ai/2020/04/13/
masks-summary/

La bona gent d’Òmnium amplien el #FestivalVOC Versió Original a Casa fins a la fi del con-
finament perquè puguem gaudir del primer festival de curts en català des del sofà! Només cal 
posar-hi les crispetes! Mireu-los aquí  https://t.co/ktpNfY3g0a

Avui l’abraçada virtual és per a tot el personal de les bugaderies dels hospitals i residències. El 
ritme de rentar roba, planxar i preparar-la per a tot el personal és impressionant aquests dies. I 
sense aturar-se ni un moment ho tenen tot a punt sempre. Milions de gràcies! Sou fonamentals 
sempre, però ara feu miracles.

Demà és dilluns, comença nova setmana, una més del confinament. Les xifres ens demostren 
que cada vegada hi ha menys contagis i menys ingressos i que les UCIs es van buidant (molt a 
poc a poc, per això). Anem bé, això ho tenim més encarat. Ja falta menys per sortir de casa, de 
moment de manera controlada, però ja està més a prop.

Quedeu-vos a casa! #EnsEnSortirem

https://www.fast.ai/2020/04/13/masks-summary/
https://www.fast.ai/2020/04/13/masks-summary/
https://t.co/ktpNfY3g0a
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20/4 
Bona nit!
A Espanya segueix la baixada de les víctimes mortals: 399 en les darreres 24 hores. La xifra total 
de morts des de l’inici de la pandèmia és de 20.852. Els contagis pugen lleugerament, s’han re-
gistrat 4.266 (total 201.517). I ja han rebut l’alta 80.587, 1694 en les últimes hores.

A nivell mundial el coronavirus ja suma gairebé dos milions i mig de contagis, amb els Estats 
Units al capdavant en nombre de casos (767.402), seguit d’Espanya (201.517). Les xifres actua-
litzades són: 2.437.191 casos, 167.316 morts i 638.078 recuperats.

A Catalunya s’accentua el descens de morts: 168 en 24 hores, d’un total de 8.441. Des d’ahir, s’han 
confirmat 1.085 casos confirmats amb prova diagnòstica (test ràpid o PCR), arribant als 43.695. 
La xifra suposa un repunt respecte fa dos dies, quan només n’hi va haver 618 de nous. També 
han augmentat els casos possibles, amb 3.147 de nous. El total arriba als 72.984. I també conti-
nua baixant l’ocupació de les UCI, actualment són 1.091.

A la Seu tenim 4 pacients positiurs ingressats a l’hospital i 2 de pendents de resultat. Avui s’ha 
donat una nova alta. No hem de lamentar cap mort ni s’ha fet cap trasllat. La bona notícia és que 
avui la nostra veïna que vam derivar a l’UCI de l’Hospital de Meritxell ha estat extubada! Gràcies 
Andorra! Milions de gràcies als nostres veïns!

A casa (a tot el territori del CAP de la Seu) hi ha aïllades 200 persones, de les quals 38 són casos 
confirmats, 84 sospites i 78 contactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 89 persones. Acu-
mulats s’han aïllat al domicili 43 casos confirmats positius, 117 sospites i 129 contactes.

Cal esperar aquesta setmana per si tenim un segon brot, fruit del desconfinament parcial iniciat 
la passada setmana. Si no és molt important, hem de començar a recuperar activitat “normal” 
de l’hospital i del CAP per començar a minimitzar els danys de les altres 3 onades d’efectes sa-
nitaris de la pandèmia. Tot plegat serà llarg.

Avui la nostra policia municipal i els @mossos han repartit mascaretes a les residències de la 
gent gran: 400 a la @fshseu / Seminari, 2000 a la Llar de St. Josep i 1900 a la Residència Castell 
d’Oliana. Entre tots hem de protegir a la nostra gent gran i a qui els cuida.

La @MancoUrgellet ha reobert la deixalleria, però només pel sector industrial i sota cita prèvia. 
També s’han reomplert els dispensadors de bosses per recollir defecacions de gos i es procedirà 
a desinfectar-los. I el Servei Municipal de Neteja Viària torna al servei habitual dilluns i dijous. 
Poc a poc i amb prudència adaptem els serveis a les condicions epidemiològiques.

Volem agrair a Cadí Telecom el regal 25 mascaretes facials per la nostra policia i pel servei de 
neteja, i unes altres 25 pels mossos. Entre aquestes i les lliurades per la Diputació de Lleida, el 
nostre personal anirà més protegit. Gràcies a tots.

L’IDAPA (l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran) impulsa un grup 
de treball de productors alimentaris de l’Alt Pirineu i l’Aran, amb el Menja’t entre ells. Cuidem 
aquests dies (I SEMPRE) els nostres petits productors locals, és la manera de fer créixer el ter-
ritori. Demà n’esperem la nostra comanda a casa. 
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Avui l’abraçada virtual és pel personal de manteniment de tots els hospitals, centres assisten-
cials i residències. Com tots, s’han reinventat per aconseguir l’increment d’espais i dispositius 
per afrontar aquesta pandèmia. Avui, especial menció pel Joan i l’Albert, els nostres MacGyver 
de la Fundació Sant Hospital.

I acabo amb aquesta foto que, des de la Fundació Sant Hospital, ens han enviat per iniciar la set-
mana. Recordeu, quedem-nos a casa! Ho estem fent bé però hem de seguir quedant-nos a casa!

21/4 
Bona nit!
La pandèmia a Espanya presenta avui un lleuger repunt en les xifres diàries de morts (430) i de 
contagis (3.968). La xifra total de morts des de l’inici de la crisi sanitària és de 21.282. Els conta-
gis arriben a 204.178, i ja han rebut l’alta 82.514, 1.928 en les últimes hores.

En el món la Covid19 ha infectat a més de 2,5 milions de persones, més de 800.000 només als 
Estats Units, el país més afectat i amb major nombre de morts. Espanya, amb 204.178 casos, és 
el segon país amb més contagis, seguit d’Itàlia amb 183.957, França amb 155.383, Alemanya amb 
147.958 i el Regne Unit amb 129.044. A nivell mundial les morts superen les 174.000, i Espanya és 
el tercer país en mortalitat (21.282), després dels Estats Units (43.588) i Itàlia (24.648).

A Catalunya també hem tingut un repunt de morts: 404 des d’ahir (176 a hospitals) i ja arriben 
a 8.845 (recordeu que Espanya només notifica els morts als hospitals). La xifra de nous contagis 
confirmats per una prova diagnòstica és mínimament més alta que la d’ahir, amb 1.098 casos 
(total 44.793). I també s’ha registrat l’augment més alt de casos possibles, 4.327 més que ahir 
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(total 77.311). La xifra d’altes hospitalàries segueix elevada, amb 1.474 casos curats (total 23.891). 
A dia d’avui, hi ha 1.058 persones a les UCI dels hospitals catalans, 33 menys que ahir, el que 
suposa un 60% d’ocupació.

A l’hospital de la Seu, ara mateix, tenim 4 pacients ingressats confirmats de Covid i 2 de pen-
dents. Avui no s’ha donat cap alta ni s’ha traslladat cap pacient. Però ahir es va produir un ingrés 
amb clínica sospitosa, procedent de la Llar de St. Josep, que està pendent de resultat. S’ha rea-
litzat PCR als treballadors/es i els contactes (i de moment s’han aïllat). En funció dels resultats 
veurem com procedir, però vaja, evidentment és una mala notícia.

A casa estan aïllades 211 persones, de les quals 38 són casos confirmats, 94 sospites i 79 contactes 
sense símptomes i ja s’han donat d’alta 89 persones. Acumulats han aïllat en el domicili 43 ca-
sos confirmats positius, 125 sospites i 132 contactes. Són molts, i tots/es controlats pels nostres 
professionals d’atenció primària, que moltes vegades no valorem prou. Bona feina companys!

Aquests dies tots els sanitaris som un equip i els professionals de Pediatria dels Pirineus estan 
(estem) donant un cop de mà als internistes de l’hospital per col·laborar en l’atenció dels seus 
malalts, siguin Covid19 + o no. Un plaer treballar colze a colze amb la Núria i el Vladi. un plaer 
sumar, com sempre. Orgullós dels meus companys/es.

Recordeu que aquest dijous és Sant Jordi, confinat i diferent, però la nostra Diada del Llibre i 
la Rosa. Podeu encarregar tant llibres a les llibreries de la Seu com roses a les floristeries Rosa-
mont, La Serra i Balbina. https://bit.ly/2KoBFBw   I també, per St. Jordi, podrem escoltar contes 
des del balcó i per Ràdio Seu. Amb els joves artistes de la comarca, Ivan Caro i Joel Pla. Diferents 
punts de la ciutat s’ompliran de contes en una iniciativa de de les àrees d’Infància i Joventut de 
l’Ajuntament. No us ho perdeu! Visca Sant Jordi. https://bit.ly/2RY1koT

A la Seu som la capital del formatge, per això des de la @firastermengol donem suport a tots els 
formatgers artesans de Pirineu i amb un espai on trobareu els productors que ofereixen servei a 
domicili durant la crisi de la Covid. Descobriu com podeu fer la vostra comanda, firasantermengol.cat
Avui l’abraçada virtual és per a tot el col·lectiu de treballadors de neteja de tot arreu, avui més 
importants que mai per frenar la Covid19. Especialment els i les dels hospitals, CAPs i centres 
residencials, que estan donant el 300%, fent un treball excel·lent sota dels EPI en unes condi-
cions molt complicades. Gràcies! Com sempre, més forta per les de la @fshseu i l’Ajuntament.

Avui acabo amb aquest vídeo que ens han fet arribar des del Seminari, i que ens ha alegrat el dia.

22/4
Avui a Espanya 435 persones han mort amb Covid19, una xifra que sembla que no vol baixar. El 
total de defuncions s’eleva ja a les 21.717. I avui s’ha registrat un lleuger repunt en relació als po-
sitius, 4.211 més, quan dimarts havien estat 3.968. Des de l’arribada de la pandèmia, Espanya ha 
detectat ja 208.389 casos de coronavirus. I ja han superat la malaltia 85.915 pacients, 3.401 avui.

A nivell mundial el coronavirus ja suma 2.608.894 contagis, amb els Estats Units al capdavant 
en nombre de casos (829,392), seguit d’Espanya (208.389). La xifra de morts actualitzades és de 
182.130 morts i la de recuperats 714.149.

https://bit.ly/2KoBFBw
https://bit.ly/2RY1koT
http://firasantermengol.cat/
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A Catalunya s’han registrat 45.875 positius de coronavirus confirmats amb una prova diagnòs-
tica (1.082 les últimes 24h). Des d’ahir, s’han sumat 205 noves morts, la meitat que fa dos dies, 
i el total és de 9.050 defuncions, segons dades de les funeràries publicades per Salut. Avui hi ha 
1.016 llits d’UCI ocupats i 1.830 llits disponibles.

A l’hospital de la Seu hi tenim 4 pacients ingressats positius i no en tenim cap de pendent. Avui 
s’ha donat una alta i no s’ha fet cap trasllat ni hem de lamentar cap mort. I la millor notícia és 
que avui ens han retornat de l’UCI de l’Hospital de Meritxell la pacient que vam derivar el pas-
sat 11/04 i que ha requerit una setmana de ventilació mecànica. Una gran alegria i un èxit de la 
col·laboració entre la Seu i Andorra.

La PCR de la pacient derivada de la Llar de St. Josep el passat dilluns, finalment, ha donat ne-
gatiu. Tant aquesta com les dels seus contactes i la de tots els professionals. És una excel·lent 
notícia i des d’aquí una forta abraçada a tota la Llar, professionals, religioses i usuaris.

A casa estan aïllades 212 persones, de les quals 38 són casos confirmats, 94 sospites i 80 con-
tactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 91 persones. Acumulats s’han aïllat a domicili 43 
casos confirmats positius, 126 sospites i 134 contactes.

Ahir van portar a l’hospital dos respiradors de campanya Leitat 1 (fruit de l’aliança entre el Con-
sorci de la Zona Franca, HP i Leitat juntament amb el CatSalut, a través del Consorci Sanitari de 
Terrassa i l’Hospital Parc Taulí de Sabadell). Ja tenim els boxs de crítics una mica més equipats. 
Gràcies!

A l’hospital hem rebut 4 tablets de la @fundacion_alex dins la campanya #MirarteOtraVez, 
així els pacients aïllats i els residents podran parlar amb més facilitat els seus familiars. Moltes 
gràcies!

El grup de cosidores voluntàries ha elaborat 1.500 mascaretes casolanes infantils que es repar-
tiran de manera gratuïta a partir de demà, dijous, a les farmàcies de la Seu. Són unes cracks: 
11.000 mascaretes d’adults i 1.500 infantils #laSeupower 

Aquesta setmana s’han començat a repartir 37 lots escolars pels nens i nenes de famílies vulne-
rables que ens ha preparat i donat des de la Seu Solidària. Moltes gràcies per ajudar-nos a que 
tothom pugui seguir l’activitat escolar des de casa en aquest tercer trimestre confinat.

Ahir la nostra policia municipal quan van anar a felicitar una nena pel seu aniversari, es van 
endur ells el regal. Gràcies Rania per aquest pastís espectacular!

Avui l’abraçada virtual es pels administratius/ves dels CAPs i hospitals. Aquests dies, quan les 
trucades són tan importants, les consultes i l’activitat programada s’ha vist afectada, els paci-
ents acudeixen a les visites amb més neguit que mai, són la primera cara del sistema. La més 
amable, una de molt important. Gràcies per la feina!

Demà és Sant Jordi, una diada diferent i confinada amb tothom a casa, però la nostra diada. Així 
que us convido a gaudir-la amb llibres i roses a domicili, els contes al carrer, les roses i els punts 
de llibre casolans i la poesia intergeneracional que s’ha organitzat des de les diferents àrees de 
l’Ajuntament. 

Bon Sant Jordi confinat a tothom!  https://bit.ly/2XUXl05 

https://bit.ly/2XUXl05
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23/4 Sant Jordi Confinat
Avui és la nostra diada de Sant Jordi. Però aquest any la llegenda ha canviat i és real...  El mons-
tre no treu foc per la boca, sinó que propaga una pandèmia, i el cavaller que surt a combatre’l no 
porta armadura, sinó bata blanca. Gràcies a tots/es els/les Sant Jordis que lluiten 
sense descans cada dia per rescatar-nos! 

Hem viscut una diada molt diferent, un Sant Jordi confinats a casa. Però espero que gaudiu amb 
el vostre llibre i la vostra rosa: les llibreries i floristeries de la Seu us ho portaven a casa. Espero 
que us hagueu impregnat de l’esperit la diada amb les diferents activitats programades. Espe-
rem celebrar aquesta diada el proper 23 de juliol d’aquest any. 

Avui a Espanya ha tornat a pujar el nombre de contagiats (4.635 amb un total de 213.024) i el de 
morts (440 per un total de 22.157). Pel que fa a les altes, 89.250 persones s’han curat, 3.335 en les 
últimes hores. Compte, que això no està controlat i veig massa eufòria per tot arreu.

A nivell mundial el coronavirus ja suma 2.698.521 contagis, amb els Estats Units al capdavant 
en nombre de casos (866.148) seguit d’Espanya (213.024). La xifra de morts actualitzada és de 
188.873 morts i la de recuperats 739.971. Cal valorar seriosament la gestió (i la sanitat) d’Alema-
nya que amb 151.332 contagiats “només” lamenta 5.369 morts.

Catalunya registra 136 morts per i torna a baixa del miler de contagiats en les últimes 24 hores 
(754 casos nous confirmats avui). Des de l’inici de la pandèmia es registren un total de 9.186 
defuncions i 25.984 altes hospitalàries.

A l’hospital de la Seu avui s’han donat 2 noves altes de pacients Covid i en resten 2 d’ingressats 
i no n’hi ha cap més pendent de resultat. No hem de lamentar cap mort ni s’ha fet cap trasllat. 
Aquí portem una setmana més tranquils i amb els pacients evolucionant favorablement, tot i 
que lentament, que aquest virus és força agressiu.

A casa hi ha aïllades 212 persones, de les quals 38 són casos confirmats, 94 sospites i 83 contactes 
sense símptomes i ja s’han donat d’alta 96 persones. Acumulats s’han aïllat al domicili 44 casos 
confirmats positius, 130 sospites i 137 contactes. Espectacular la tasca de l’atenció primària en 
aquesta pandèmia. 

El Punt Òmnia de la Seu segueix treballant per mantenir el vincle amb els usuaris. El servei 
treballa des del primer dia de confinament fent assessoraments i aportant recursos a través de 
correu electrònic, trucades de telèfon i xarxes socials. Ets un encant, Ester. Gràcies per tant!

I també estic content ja que des d’avui, l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell és el primer aeroport 
de l’Estat espanyol amb una maniobra publicada de vol instrumental basada exclusivament en 
GPS. Una molt bona notícia per potenciar el nostre territori, tot i que ara ens costi de valorar-ho.

Avui l’abraçada és per a les floristeries i llibreries d’arreu, però especialment de la Seu. S’han 
reinventat i multiplicat per fer-nos arribar Sant Jordi a casa. Milions de gràcies per fer-nos gau-
dir de la nostra diada!

Acabo amb la poesia intergeneracional que des de la Seu s’ha preparat per celebrar Sant 
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Jordi. No ho hem fet tots junts a la Biblioteca, però a Youtube la podeu gaudir. Espero que us 
agradi. https://youtu.be/Zj_gnOvOseM

Entre tots vencerem al coronavirus com Sant Jordi va vèncer al drac!

24/4
Bona nit!
La xifra de víctimes pel coronavirus a Espanya torna a situar-se per sota del 400, concretament 
367. Els contagis en 24 hores han estat 2.796, mentre que les altes 3.105. Per 1r cop les altes 
superen els nous contagis. Les xifres de contagis i defuncions confirmades per PCR arriben a les 
202.990 infectats i 22.524 morts. I el número de persones que han superat la malaltia, 92.355, és 
la dada més positiva.

A nivell mundial el coronavirus ja suma 2.800.265 contagis, amb els Estats Units al capdavant 
en nombre de casos (903.775) i morts (50.988) seguit en casos d’Espanya (219.764) i Itàlia 
(192.994) i en morts d’Itàlia (25.969) i Espanya (22.524). La xifra de morts actualitzades és de 
195.153 morts i la de recuperats 775.504.

Catalunya suma un total de 47.633 casos positius de coronavirus des de l’inici de la pandèmia, 
amb un augment de 1.004 en les últimes 24 h. I avui lamentem 306 noves morts (162 avui només 
als hospitals i un total de 9.492). Aquestes xifres representen un repunt tant de contagiats com 
de morts. A les UCIs ara mateix hi ha 902 pacients ingressats.

A l’hospital de la Seu resten ingressats 2 pacients positius i no n’hi ha cap més pendent de re-

https://youtu.be/Zj_gnOvOseM
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sultat. No hem de lamentar cap mort ni s’ha fet cap trasllat. A casa hi ha aïllades 218 persones, 
de les quals 38 són casos confirmats, 96 sospites i 84 contactes sense símptomes i ja s’han donat 
d’alta 97 persones. Acumulats s’han aïllat al domicili 45 casos confirmats positius, 132 sospites i 
138 contactes (total 315).

En el dia d’avui professionals del CAP de la Seu han fet formació de reforç en higiene, aïlla-
ments, EPIs, hàbits i ús de material al personal de la Llar de St. Josep i del Taller Claror. Junts, 
ens en sortirem!

I avui, que ha començat el Ramadà, volem agrair a la comunitat Islàmica de la Seu el donatiu de 
1.000 € a la Fundació Sant Hospital per la lluita contra la Covid19. Bon Ramadà per vosaltres i 
gràcies per ser-hi sempre.

També la Fundació ProFuturo (formada per Telefónica i La Caixa) han regalat unes tablets a 
l’hospital per comunicar famílies i pacients. Moltes gràcies!

Pediatria dels Pirineus ha regalat 9.000 mascaretes quirúrgiques  per repartir als diferents CAPs 
i hospitals on treballen: @icspirineu, @hospitalpallars i @fshseu. Aquests dies, més que mai, 
tots anem a una!

Com cada dia, des de Radio Seu, s’ha felicitat uns quants veïns i veïnes que celebren l’aniversari; 
avui entre ells, la Jana. Per molts anys!  Que et fas gran! Recordeu: si voleu felicitar algú especial 
que celebra el seu aniversari en #confinament heu de trucar al 646 602 151.

Avui l’abraçada virtual és per als tècnics de radiologia de tot arreu, i especialment de la Fundació 
Sant Hospital. La radiologia i els TCs de tòrax són fonamentals en el diagnòstic de la Covid19, i 
els portàtils i els estudis amb aïllament no són gens fàcils de fer. Gràcies per la vostra professi-
onalitat i predisposició.

Com sabeu, a partir del diumenge els nens poden sortir una hora al dia a passejar i jugar, sense 
utilitzar els parcs, sempre acompanyats d’un adult com a mínim (màxim 3 nens per adult) i de 
9 a 21 h. Nosaltres recomanen fer-ho de manera ordenada: els menors de 6 anys, al matí, i els 
majors a la tarda; i per sobre de 3 anys amb mascareta, si és possible. Són recomanacions, però 
només si ho fem bé, guanyarem la partida al virus + info  https://bit.ly/2zt4smo

Des d’ahir s’han començat a repartir les mascaretes infantils a les farmàcies de la Seu, però la 
demanda ha estat tan alta que la primera remesa s’ha esgotat. Dimarts se’n repartirà més. Però 
tranquils: els nens poden sortir amb una d’adults de cotó doblegada, o amb un buff si cal, ja que 
el més l’important és mantenir la distància de 2 metres entre tots; que el virus salta dels uns als 
altres, però no vola com Superman. 

Com ha dit el president Torra, el millor exercici de solidaritat amb tota la comunitat és seguir 
el confinament de manera estricta. La salut de tots depèn del confinament de tots. Estem en 
situació d’emergència. Relaxament zero. Cuideu-vos i cuideu els altres.

I acabo amb aquest vídeo que ha fet la UBSU per recordar-nos (i és ben veritat) que ells sempre 
hi són, al costat de la ciutat i de la gent. Quan les botigues obrin, ens toca a nosaltres ser-hi! Ens 
necessiten, i hi hem de ser! 

Compra a #laSeu! #EnsEnSortirem

https://bit.ly/2zt4smo


64

25/4
Bona nit!
Avui Espanya ha viscut un lleuger repunt de morts per la Covid19 (378). La xifra de nous casos 
diagnosticats és de 2.944 i el d’altes hospitalàries de 3.353. (Més altes que nous contagis, bé). 
Segons les dades del Ministerio de Sanidad, en total hi ha 22.902 persones mortes, 205.905 ca-
sos confirmats amb proves PCR (223.759 sumant els diagnosticats per tests serològics) i 95.708 
persones que s’han recuperat de la malaltia.

A nivell mundial el coronavirus ja suma 2.891.073 contagis, amb els Estats Units al capdavant en 
nombre de casos (945.249) seguit d’Espanya, Itàlia i França. La xifra de morts actualitzades és 
de 201.508 morts i la de recuperats 825.032.

En les darreres 24 hores Catalunya registra per coronavirus 154 morts, 640 casos i 304 altes. En 
total són 9.646 defuncions, 48.273 casos confirmats i 27.379 altes. A més, hi ha 97.922 casos sos-
pitosos. I actualment a les UCIs hi ha 866 pacients.

A l’hospital de la Seu seguim estables amb 2 pacients ingressats evolucionant bé, a planta, i cap 
pacient pendent de resultat. Avui no s’ha donat cap alta ni s’ha  fet cap trasllat, i tampoc hem de 
lamentar cap decés.

A casa (tot el CAP de la Seu) ara mateix estan aïllades 213 persones, de les quals 38 són casos 
confirmats, 97 sospites i 78 contactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 104 persones. 
Acumulats s’han aïllat al domicili 45 casos confirmats positius, 133 sospites i 139 contactes (total 
317).

El projecte de musicoteràpia proposat per @compassats arriba a la residència de l’hospital. Així, 
la música d’Édith Piaf va fer reviure, recordar i emocionar a alguns dels residents. Acompanyar 
i estimular a través de la música, Música i Alzheimer.

A l’Ajuntament de la Seu d’Urgell mantenim el confinament fins al 9 de maig. És a dir que, 
pel funcionament intern seguim amb teletreball, torns laborals i el tancament d’equipaments 
públics. L’activitat del consistori no s’atura, però cal dur-la a terme d’una manera diferent per 
seguir donant servei a la ciutadania tot garantint la protecció dels treballadors municipals.

A partir de demà està permesa la sortida al carrer dels nens/es (menors de 14 anys) però amb 
aquestes condicions:

X Màxim 1 hora de durada, entre les 9:00h i les 21:00h
X Màxim de 3 menors acompanyats d’un adult responsable
X A una distància no superior a un quilòmetre del domicili
X Mantenint una distància d’almenys dos metres amb les altres persones
X No es permet l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure ni a instal·lacions esportives
X Cal complir amb les mesures de prevenció i higiene enfront la Covid19
X Se n’exclou els menors amb símptomes o en aïllament domiciliari
X La @gencat recomana fer-ho per franges horàries per evitar pics d’acumulació de famílies 
al carrer i ordenar franges horàries que quedin alliberades per al seu ús per altres col·lectius 
en un futur
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Pels que em pregunteu com faria jo el desconfinament a la Seu, ho faria amb unes “sortides con-
trolades” de tothom dins del confinament: permetent exercici físic, per franges horàries, dies 
alterns, amb mascareta i distanciament social. Com a Andorra. I amb la resta de comerços (que 
ara estan tancats) oberts només per fer servei a domicili amb totes les mesures d’aïllament del 
repartiment.

Malauradament, ara mateix s’ha d’actuar igual a la Gran Via de Madrid que al camí entre Alàs a 
la Seu, per posar un exemple que us faci veure l’absurditat de tot plegat. Esperem que qui pren 
les decisions entri en raó i valori que no a tot arreu serveixen les mateixes coses.  

Avui l’abraçada virtual és per a tots els nens i nenes que tan bé ho heu fet quedant-vos a casa per 
ajudar-nos a guanyar al coronavirus. Sense vosaltres, sense el vostre esforç, hagués estat impos-
sible fer-ho. Encara queda camí i encara heu de mantenir-vos a casa. Demà començareu a sortir 
una estona, gaudiu-la, jugueu i respireu aire fresc. Us ho mereixeu.

I acabo amb aquest vídeo de la ZER Urgellet, que amb la seva alegria contagiosa ens donen uns 
consells sobre com els infants han de fer les sortides al carrer a partir d’aquest diumenge. Grà-
cies per la vostra feina, mestres!

26/4
Avui ha estat el primer dia de la sortida controlada dels nens al carrer. Era necessari i fonamen-
tal per ells. La majoria de vosaltres ho heu fet molt bé, però no tothom. Toca fer autocrítica: si 
fem grups de gent, sense mascaretes ni mantenint la distància dels 2 metres (o ens abracem ) el 
risc de contagi és molt elevat. Tindrem un rebrot de contagis i de morts. I tot el que hem fet no 
servirà de res. Sortíem per donar un respir als nens/es, no per fer una festa. Ja la farem la festa, 
però ara no podem! Seny!

Avui es reporta un significatiu descens de les morts a Espanya, amb 288 (la xifra més baixa des 
del passat 20 de març). La xifra total oficial de morts és de 23.190. Els nous casos diagnosticats 
són 1.729 (totals amb PCR 207.634). I les últimes 24 hores han rebut l’alta 3.024 malalts (total 
98.732, encara no s’arriba al 50% dels malalts).

A nivell mundial el coronavirus ja suma 2.971.936 contagis, amb els Estats Units al capdavant en 
nombre de casos (975.798) seguit d’Espanya, Itàlia i França. La xifra de morts actualitzades és 
de 205.957 morts i la de recuperats 873.868.

A Catalunya en les últimes 24 hores han mort 72 persones als hospitals i s’han detectat 815 con-
tagis nous. En total han mort als hospitals 5.685 persones, i segons les dades de les funeràries 
9.764. La pandèmia supera els 150.000 casos, entre confirmats (49.088) i sospitosos (101.909), 
un 2% de la població.

A l’hospital de la Seu seguim amb 2 pacients ingressats i no en tenim cap de pendent de resultat. 
Seguim sense noves altes, trasllats ni lamentem morts. Esperem seguir igual i que es donin altes 
aviat.

A casa els companys/es d’atenció primària continuen amb la seva feinada de controlar tots els 
pacients aïllats al domicili, que avui són 214 persones, de les quals 38 són casos confirmats, 97 



66

sospites i 79 contactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 105 persones. Acumulats s’han 
aïllat al domicili 45 casos confirmats positius, 133 sospites i 140 contactes (total 318).

Els contagis continuen baixant, a pesar que cada cop es realitzen més PCR. Per tant, clarament 
el virus circula menys entre nosaltres, però encara circula i encara tenim a Catalunya al voltant 
de 600 - 1.000 contagis confirmats al dia. No ens relaxem, gens ni mica!

A pesar que la mortalitat reportada pel Ministerio es de 23.190, si comparem l’històric de 
defuncions des de l’inici de la pandèmia fins el 24 d’abril l’increment de morts és de 29.282 (del 
69%). Es pot seguir aquesta dada aquí:
https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

I segons l’usuari de TW @COVID19Esp que recull cada dia els casos publicats per les autonomies, 
la xifra de morts seria de 38.531 (i en falten moltes per comptabilitzar, com veieu a la gràfica).

Crec que la dada total de mortalitat, quan sigui definitiva i transparent, serà molt elevada, i com 
sempre recordo són persones, famílies i amics.

La setmana vinent, molts hospitals reprendran operacions que són necessàries per malalts amb 
tumors i cardiovasculars. Aconseguir la “normalitat” als hospitals és cabdal per no deixar de 
banda moltes necessitats existents. Cal tornar, poc a poc, a la vida normal.

Dimarts es reprèn el mercat setmanal a la Seu, només per a productes d’alimentació, begudes, 
alimentació animal, productes higiènics i planter d’horta. És molt important complir amb les 
mesures de distanciament social, per això el farem al passeig i amb controls d’aforament. Tro-
bareu la informació aquí https://bit.ly/2VZVJ2z 
Si us plau, seguiu les recomanacions.

Avui l’abraçada virtual és per a tots els i les paradistes del mercat, que han estat tot aquest temps 
sense poder venir per la greu situació epidemiològica amb les pèrdues econòmiques que com-
porta. Ara mateix només se’n pot reobrir una part, i amb moltes mesures de control sanitàries. 
Poc a poc, ens en sortirem!

La corba l’estem aplanat entre tots quedant-nos a casa. 

No ens relaxem ara. Vinga que no podem perdre tot el que hem guanyat en aquestes 6 setmanes 
d’esforç. 

Molts ànims a tothom i a casa! #Quedatacasa i #EnsEnSortirem

27/4
Bona nit!
Avui és la Verge de Montserrat, patrona de Catalunya; el sant de totes les Montserrats i Montses. 
Felicitats a totes. Una altra data important per nosaltres que hem passat confinats a casa. Grà-
cies a tothom per l’esforç, esforç que està donant els seus fruits, tot i els números esgarrifosos 
de cada dia.

https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html
https://bit.ly/2VZVJ2z
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A Espanya ja es reporten 23.521 morts, 331 en les últimes hores i 209.465 contagiats confirmats 
per PCR, amb 1.831 nous contagiats (229.422 contant els diagnosticats per tests serològics). El 
nombre de persones curades ja és de de 100.875.

A nivell mundial el coronavirus ja supera els 3 milions de contagiats (3.044.897), amb els Estats 
Units al capdavant en nombre de casos (999.536) seguit d’Espanya, Itàlia i França, que també són 
els països amb més morts. La xifra de morts actualitzades és de 210.273 morts i la de recuperats 
916.150.

A Catalunya avui tenim 1074 nous positius i lamentem 159 morts més (84 als hospitals). Avui 
s’han donat 1085 altes i resten 779 pacients a les UCIs. Respecte a ahir tornen a pujar els contagis 
i els morts, tot i que també les altes. Els totals son: positius confirmats 50.162, altes hospitalàries 
28.934 i persones mortes 9.923 (residències 2.852; centres sociosanitaris 116; domicilis 564; 
hospitals i altres 6.391).

A l’hospital de la Seu avui s’ha donat una nova alta d’un pacient Covid19+; només resta un 
pacient ingressat i no en tenim cap de pendent. Tampoc han fet cap trasllat ni hem de lamentar 
cap mort. Seguim estables, millorant poc a poc.

A casa els companys/es d’atenció primària controlen 199 persones aïllades, de les quals 36 són 
casos confirmats, 83 sospites i 80 contactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 122 persones 
(va pujant aquesta xifra). Acumulats s’han aïllat al domicili 46 casos confirmats positius, 133 
sospites i 142 contactes (total 318).

Avui a l’hospital s’ha rebut la donació de 5.500 mascaretes FFP2 de Germans Boada, una empresa 
de Rubí amb molts lligams a l’Alt Urgell. Milions de gràcies Pere i Carme! No sabeu l’alegria que 
ha representat això a l’hospital.

I els makers de l’Alt Urgell avui han fet arribar a Oliana una nova tramesa de material fabricat 
amb les seves impressores 3D, que anirà molt i molt bé a la residència El Castell. Sou molt grans 
makers!

Avui també hem reobert el recinte del @RaftingParc perquè els nens i les nenes puguin passejar 
i tinguin més zones verdes on anar durant l’horeta que poden sortir. La zona de jocs infantils 
resta tancada.

Demà es reprén el mercat setmanal de la Seu amb una nova ubicació (al Passeig) amb control 
d’aforament i moltes mesures de seguretat sanitària. Un mercat documentat des del Segle IX 
que també s’adapta a la nova situació. Gràcies a tothom per la vostra col·laboració i a l’equip 
de l’Ajuntament per fer-ho possible (especialment a Promoció Econòmica amb la Mireia al 
capdavant)

L’abraçada virtual d’avui és per a totes i tots els treballadors/es municipals. En aquesta pandèmia 
heu demostrat de la pasta que esteu fets. Orgullós és poc! Heu demostrat què vol dir servei 
públic amb la vostra professionalitat i dedicació. GRÀCIES!

I acabo amb una foto “robada” de l’instagram de l’amic Tony Lara. Per mi, és la foto del mes 
d’abril del 2020. #EnsEnSortirem gràcies a l’esforç de tots els nens i nenes que us heu quedat a 
casa (i us hi esteu quedant) més de 40 dies. Sou els nostres herois i heroïnes! GRÀCIES!
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28/4
Bona nit!
Continua l’evolució “positiva” de les dades de la Covid19 a Espanya. En les últimes 24 h han 
mort 301 persones (total 23.822 segons el Ministerio i 30.216 segons el registre MoMo de defun-
cions). El nombre de contagis detectats amb PCR són 210.773 casos (1.308 les últimes 24 hores, 
la xifra més baixa fins ara). I per 5è dia consecutiu hi ha més curats (1.673) que nous contagis. 
En total, ja han estat donades d’alta 102.548 persones.

A nivell mundial el coronavirus ja supera els 3 milions de contagiats (3.115.992), amb els Estats 
Units al capdavant en nombre de casos (més d’1 milió: 1.024.375) seguit d’Espanya, Itàlia i Fran-
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ça, que també són els països amb més morts. La xifra de morts actualitzades és de 215.694 morts 
i la de recuperats 946.154.

Catalunya ha registrat en les últimes 24 hores un total de 150 morts i 1.510 positius. Amb aques-
ta última actualització, ja s’han superat les 10.000 morts, amb 10.073 (recordeu que Catalunya 
reporta tots els morts, mentre que Espanya només els morts a l’hospital) i els contagis s’eleven 
a 51.672.

A l’hospital de la Seu seguim força estables, com a la resta de la vegueria del Pirineu. Ara mateix 
ens resta un pacient ingressat, però en tenim 2 pendents de resultat. I, com ahir, cap alta ni cap 
trasllat. Tampoc cap nou decés.

A casa els companys/es d’atenció primària continuen amb la seva feinada de controlar tots els 
pacients aïllats al domicili, que avui són 200 persones, de les quals 35 són casos confirmats, 88 
sospites i 77 contactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 125 persones. Acumulats s’han 
aïllat al domicili 46 casos confirmats positius, 138 sospites i 141 contactes (total 325).

Moltes d’aquestes dades les podeu trobar a la web de l’AQUAS, on Salut ha millorat els mapes 
interactius amb la informació actualitzada. Hi trobareu els gràfics dels casos detectats per de-
marcacions sanitàries, comarques i municipis, a més de la mortalitat comarcal.  Dades actualit-
zades SARS-CoV-2. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Avui el @BisbatUrgell ha convidat a esmorzar els residents i els treballadors que estan al Semi-
nari. Moltes gràcies per tota la vostra col·laboració aquests dies. Sense la cessió d’aquest espai 
tot hagués estat molt més difícil.

Els nois i noies de les escoles de la Seu i l’Alt Urgell segueixen fent arribar magnífics dibuixos 
i cartes als pacients, usuaris i treballadors de l’hospital, el Seminari i la Llar, com aquest de @
LaSalleLaSeu. Gràcies!

Avui hem fet una passa més, molt important, cap endavant. La reobertura de part del mercat, 
amb alimentació i planter, al Passeig i amb totes les mesures sanitàries, ens demostra que anem 
pel bon camí. En general tothom ha complert amb les normes. Gràcies per la vostra col·labora-
ció. Avui el Passeig feia goig. 

També hem tingut una reunió molt productiva amb la Secretaria General de l’Esport:
X Mantenim l’aposta per implantar els estudis de CAFE (en esports de natura), 
via @inefcat, a la Seu d’Urgell
X Suport als clubs de la ciutat i al Centre de Tecnificació

Som #ciutatdesport

Avui l’abraçada virtual és per a tots els/les esportistes que esteu també patint a casa el confi-
nament, amb les competicions aturades (o finalitzades) i sense poder entrenar. Avui he fet el 
passeig amb el meu fill pel Parc del Segre, com trobo a faltar veure els/les piragüistes pel canal. 
Tornarem! Tornareu!

Acabo recordant que tots podem ser portadors del coronavirus sense saber-ho. Portar la mas-
careta és la nostra responsabilitat per protegir a la resta. És un acte de solidaritat. Si TOTS/ES 
portem mascareta el coronavirus ho té molt difícil. #EnsEnSortirem
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29/4 
Bona nit!
A Espanya la xifra de morts repunta a 325 (total 24.275, recordeu, confirmats i als hospitals). I 
també avui hi ha hagut un rècord de curats en un dia, amb 6.399 (total 108.947). Els casos con-
firmats per PCR és de 212.917 (avui 2.144). La R0 (taxa de reproducció del virus) està per sota 
d’1, però la situació no està controlada, ni molt menys.

A nivell mundial el coronavirus ja ha contagiat 3.190.567 persones amb els Estats Units al capda-
vant en nombre de casos (1.049.431) i morts (60.640) seguit d’Espanya, Itàlia, França i el Regne 
Unit (que avui ha superat Espanya en nombre de morts declarats). De totes maneres Espanya 
és el país amb més contagiats i morts per habitant. La xifra de morts actualitzades és de 225.844 
morts i la de recuperats 986.706.

A Catalunya avui les dades no són bones, 2.652 casos nous confirmats i 3.734 possibles amb 616 
donats d’alta i 138 morts. Fins avui, 10.211 persones han mort (comptabilitzades també les de 
la residència i a casa) amb 54.324 contagiats confirmats (i 114.841 possibles). La xifra positiva 
d’avui és que ja hi ha més de 30.000 curats i que a les UCIs “només” queden ingressades 707 
persones per Covid19.

A l’hospital de la Seu seguim amb un únic pacient positiu ingressat, però encara en tenim 2 pen-
dents de resultat. No s’ha donat cap alta, ni fet cap trasllat ni tampoc lamentem cap nova mort.

La bona feina dels nostres professionals d’atenció primària @icspirineu i @PedPirineus és fona-
mental en el control dels pacients i fer el seguiment de tota la resta de patologies, moltes d’elles 
ara telemàticament.

A casa ara mateix controlen 199 persones aïllades, de les quals 36 són casos confirmats, 88 sos-
pites i 75 contactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 127 persones. Acumulats han aïllat al 
domicili 47 casos confirmats positius, 138 sospites i 142 contactes (total 326)

Aquests dies moltes empreses han fet donacions d’aliments i productes de primera necessitat al 
Banc dels Aliments, com aquesta de Cadí, i qui s’encarrega de fer el trasllat i el control amb les 
tècniques de l’CAPAU són la fantàstica gent de la Creu Roja . Amb vosaltres, sempre i a tot arreu.

I avui també la Mútua de l’Alt Pirineu ha fet una donació solidària de 7.000 € per a la Fundació 
Sant Hospital, que serviran per adquirir EPIs i proves diagnòstiques. Gràcies a tots els mutualis-
tes per la vostra generositat i la Junta per fer-ho possible. Com he dit diverses vegades, la gent 
(i les empreses) del territori sempre hi sou, gràcies per fer territori!

També l’ONG La Seu Solidària està duent a terme diverses accions d’ajuda en el marc d’aquesta 
crisi. Han repartit 52 lots de material escolar, fet aportacions (pollastre, peix, articles de nete-
ja...) al Banc dels Aliments i col·laborat en totes les gestions que els hem demanat. Gràcies!

Hem rebut una comanda important de material de @salutcat a través de SEM per a la Llar de St. 
Josep i per a la Fundació Sant Hospital. Gràcies, ens anirà molt bé als dos llocs.

Al @RaftingParc hem senyalitzat un recorregut unidireccional per poder respectar les mesures 
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de distanciament social quan caminem. Per la salut de tots cal respectar la direcció senyalitzada.

També avui s’ha portat a les farmàcies la segona remesa de mascaretes infantils casolanes fetes 
per les nostres fantàstiques cosidores voluntàries (unes 600). Ja les podeu passar a recollir. Re-
cordeu que són reutilitzables i s’han de rentar a 60 graus amb una mica de lleixiu.

Us deixo un enllaç del Departament de Treball que destina 20 milions d’€ a una ajuda d’urgèn-
cia per a treballadors afectats per la Covid19 que tinguin càrregues familiars. Són 200 € per a 
aquells que hagin acomiadat, patit un ERTO o vist minvada la seva activitat. Es pot demanar a 
partir de demà i fins que hi hagi partida pressupostària: Prestació d’urgència per a subministra-
ments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la Covid19. Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies

Avui l’abraçada virtual és per a tots els que en sortir de casa (el mínim imprescindible) porteu 
mascaretes. Cada vegada som més, i hem de ser totes i tots si volem tornar abans a la “norma-
litat”. Depèn de nosaltres fer-ho bé! I la majoria de veïnes i veïns ho fem bé! 

#EnsEnSortirem

30/4
Bona nit!
Després del repunt d’ahir, avui tornen a caure les morts a Espanya, 268 morts, amb un total de 
24.543. Pel que fa al nombre de nous contagis, també hi ha hagut un lleuger descens i se n’han 
reportat 1.309 (increment del 0,6%) amb un total de 213.435. També s’han registrat 3.103 noves 
altes, que eleven el total de persones curades a 112.050.

A nivell mundial el coronavirus ja ha contagiat 3.256.227 persones amb els Estats Units al capda-
vant en nombre de casos (1.068.689) i morts (62.176) seguit d’Espanya, Itàlia, França i el Regne 
Unit. La xifra de morts actualitzades és de 230.212 morts i la de recuperats ja supera el milió 
(1.028.434).

A Catalunya també avui han baixat les xifres de morts (100), nous contagiats (813) i casos greus 
(6). En total hi ha 55.137 contagiats, 10.311 morts i ja s’han donat 30.751 altes. Anem bé, poc a poc.

A l’hospital de la Seu seguim amb un pacient ingressat positiu i en tenim 2 pendents de resul-
tats. No hem tingut cap nova mort, ni s’ha donat cap alta ni fet cap trasllat. I la pacient jove 
transfronterera que va estar ingressada a la UCI d’Andorra força dies, ja és a casa seva des d’ahir. 
Enhorabona!

A casa tenim 208 persones aïllades, de les quals 31 són casos confirmats, 95 sospites i 82 con-
tactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 136 persones. Acumulats han aïllat al domicili 47 
casos confirmats positius, 149 sospites i 148 contactes (total 344). Recordeu que són xifres de 
tota l’Àrea Bàsica de la Seu d’Urgell.

Tal i com ha analitzat avui @RadioSeu, l’Alt Urgell es manté com una de les comarques catala-
nes amb menys contagis (66) i morts (6) per coronavirus, amb una taxa de mortalitat de menys 
del 0,03%. A la Cerdanya i al Pallars Sobirà no hi ha hagut, de moment, cap defunció, amb 42 i 15 
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casos positius respectivament. Mentre que al Jussà es comptabilitzen 17 morts amb 103 contagi-
ats i l’Aran encapçala el nombre d’infeccions confirmades a l’àrea pirinenca, amb 109 i lamenta 
6 morts. I a l’Alta Ribagorça s’ha constatat 7 contagis i una mort.

Avui hem rebut una important donació de productes d’alimentació pel Centre de Distribució 
d’Aliments de l’Alt Urgell, per l’hospital, la Llar i el Seminari, de part de la parròquia de Sant 
Ot. Moltes gràcies! I també a la brigada d’obres de l’@ajlaseu i la @CreuRojaCAT per transpor-
tar-ho.

El Govern ha reactivat les obres del túnel de Tresponts, després que se n’ha aixecat l’aturada 
que es va decretar a causa del coronavirus. També es reprèn la formalització del contracte per 
millorar la carretera C-462, en el tram d’Adraén a la cruïlla d’Ortedó. Infraestructures fonamen-
tals pel territori que segueixen endavant.

La Biblioteca Sant Agustí segueix proposant diferents activitats durant aquest confinament. 
Així, han avançat el concurs ‘Llegir té premi’. Un concurs que s’adreça als lectors i lectores entre 
8 i 16 anys; s’hi pot participar individualment o en equip. https://bit.ly/2YlEX0Q

El Pla Comarcal contra l’Assetjament en edat escolar de l’Alt Urgell fa arribar de manera virtual 
a les famílies alturgellenques un seguit de recursos per prevenir el ciberassetjament o ciberbu-
llying durant el confinament, situació excepcional a causa de la pandèmia que es fa més neces-
sari que mai amb l’accés a les tecnologies i dispositius mòbils.

Avui l’abraçada virtual és per a tots els tècnics/ques d’ambulància (i helicòpter) i el personal del 
SEM. És molt complex treballar amb la incertesa de saber si els malalts que atenen són positius 
i en els trasllat dels que segur que ho són. 
Heu estat, sou i sereu, peça clau. La meva admiració total.

Dissabte, dins del confinament, podrem fer sortides controlades també els majors de 14 anys 
i la gent vulnerable, i sortir a fer esport. Però seguim confinats, no ho oblideu. Us deixo unes 
infografies amb la informació, però ja us ho explico demà. 

Acabo amb la recomanació de sempre. Ho estem fent bé, però no ens podem relaxar. Les xifres 
de cada dia ens recorden la realitat, i només ens en sortirem si estem a casa, si sortim només 
quan sigui imprescindible i amb mascareta! #Quedatacasa i si surts #Portalamascareta

1 de maig
Bona nit!
A Espanya la Covid19 deixa ja 215.216 casos de contagi i 75.714 actius després de la mort de 24.824 
persones i la recuperació de 114.678 pacients, segons les dades del Ministerio de Sanidad. Avui 
s’han registrat 1.175 casos nous (per PCR), 281 morts, 84 ingressos a UCIs i també 2.628 curats.

A nivell mundial el coronavirus ja ha contagiat 3.351.046 persones amb els Estats Units al capda-
vant en nombre de casos (1.103.927) i morts (64.460) seguit d’Espanya, Itàlia, França i el Regne 
Unit. La xifra de morts actualitzades és de 236.801 morts i la de recuperats ja supera el milió 
(1.062.735).

https://bit.ly/2YlEX0Q
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Catalunya avui registra 90 morts i gairebé 2.000 positius més (un nou repunt). Les morts ja 
sumen 10.401. I 485 persones s’han donat d’alta avui (31.236 totals). Cada dia aquestes xifres 
surten més tard, cosa que no acabo d’entendre quan els hospitals i CAPs ho reporten al migdia.

A l’hospital de la Seu seguim amb un pacient ingressat positiu que evoluciona bé a planta i en 
queda un pendent de resultats (l’altre ha donat negatiu). No hem tingut cap nova mort, ni s’ha 
donat cap alta ni fet cap trasllat.

A casa tenim 206 persones aïllades, de les quals 31 són casos confirmats, 95 sospites i 80 con-
tactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 138 persones. Acumulats han aïllat al domicili 47 
casos confirmats positius, 149 sospites i 148 contactes (total 344). Recordeu que són xifres de 
tota l’Àrea Bàsica de la Seu d’Urgell.

La biblioteca segueix oferint-nos activitats per passar de la millor manera possible el confina-
ment, aquesta tarda s’han explicat “Contes violeta” a càrrec de Montse Baró Llahí, per l’Insta-
gram: @biblioseuurgell. Gràcies per acompanyar-nos.

Demà s’inicia una nova etapa amb les sortides controlades per a fer exercici i pel passeig dels 
majors de 14 anys i persones vulnerables, que se sumen al passeig dels nens/es fins a 13 anys, 
autoritzats durant 1 hora i per franges horàries. Recordeu:

6h - 10h   (pel municipi)  (1 km)

10h - 12h   (1 km amb cuidador si cal)

12h - 19h   (1 km amb 1 adult)

19h - 20h   (1 km amb cuidador si cal)

20h - 23h   (pel municipi)  (1 km)

I recordeu les normes per fer exercici durant el confinament:
X Individual
X Distància interpersonal de 2 metres mínim
X Respectar les franges horàries: 6- 10h i de 20 a 23h.
X Dins del municipi
X Un cop al dia

Per si voleu sortir a córrer i passejar, el @RaftingParc serà de ben segur un dels llocs ideals 
on fer-ho. Recordeu que hi ha un circuit de sentit únic per poder respectar les mesures de 
distanciament social. El circuit sencer té una longitud de 1.852 m.

Demà també serà el primer dissabte del confinament amb mercat a la Seu (al Passeig i amb pro-
ductes alimentaris). És molt important complir les normes d’aforament i de distància, portar 
mascareta i no tocar el gènere excepte amb guants d’un sol ús, si en tenen els paradistes. Com-
prem al petit productor però amb garanties sanitàries.

Turisme Seu inicia la campanya #laSeudesdelbalco. Un concurs de fotografia des del bal-
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có o la finestra de casa vostra. Voleu participar-hi? Aquí teniu la info  https://www.facebook.
com/934071799943022/posts/3449688615047982/?vh=e&d=n (i un vídeo molt xulo )

Avui l’abraçada virtual és per la nostra policia municipal que, en aquests moments tan compli-
cats, està fent una molt bona feina, multiplicant-se per arribar a tot arreu. No els hi poseu les 
coses més difícils, és la nostra responsabilitat fer bé les coses perquè això s’acabi quan abans. 
Ho fan per vosaltres.

Veieu pels números que cada cop hi ha menys morts, contagiats i ingressats a UCIs i hospitals. 
Però 24.000 morts són una barbaritat, molta gent, amb les seves famílies i els seus amics. Aques-
ta pandèmia és una autèntica catàstrofe.

I no s’ha acabat, sobretot no podem permetre’ns un nou rebrot que empitjori tot el que ja hem 
patit. Ho hem de fer molt bé, sortir el mínim per moure’ns una mica, però fer-ho el mínim im-
prescindible i SEMPRE amb mascareta!

#EnsEnSortirem 

2/5
Bona nit!
Avui ha estat un dia important, el primer en què la gent gran i vulnerable ha pogut sortir al car-
rer després de 6 setmanes, i també hem pogut sortir a fer exercici i a passejar els majors de 14 
anys. Hem tingut mercat de dissabte amb moltes més parades al Passeig. I globalment ho heu 
fet molt bé. Tot i que hi ha gent que encara no entén la importància de fer les coses bé. I ens hi 
va la vida!

Espanya arriba als 25.100 morts confirmats per PCR tot i mantenir la tendència a la baixa de 
morts (276) i contagis (1,147). Un dia més el nombre d’altes (2.570) és superior al dels contagis. 
En total hi ha 216.582 contagis i 117.248 altes.

A nivell mundial el coronavirus ja ha contagiat 3.451.033 persones amb els Estats Units al cap-
davant en casos i morts, seguit d’Espanya, Itàlia, França i el Regne Unit. La xifra de morts ac-
tualitzades és de 242.996 morts i la de recuperats 1.102.430. Us deixo un mapa amb el nombre 
de morts per 100.000 habitants per països. El virus no entén de fronteres, però de gestió dins 
d’elles, és clar que si.

Catalunya registra avui una milloria important de les dades, amb 270 contagis nous i 51 nous 
morts (la xifra més baixa des del 21 de març). En total ja s’han contagiat 57.363 confirmats i 
133.822 sospitosos i han mort 10.452 (6.034 als hospitals). Curats ja hi ha 31.464 (avui 228). Se-
gueix baixant la pressió a les UCIs, amb 612 ingressats.

A l’hospital de la Seu ara mateix ens queda un pacient amb Covid19 i en tenim un de pendent 
(un nou ingrés, el d’ahir ha donat negatiu). Avui tampoc hem de lamentar cap mort ni s’ha fet 
cap trasllat ni donat cap alta.

A casa també cada cop s’afegeixen menys casos positius que cal aïllar, però encara n’hi ha, el 
virus encara el tenim a l’Alt Urgell.

https://www.facebook.com/934071799943022/posts/3449688615047982/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/934071799943022/posts/3449688615047982/?vh=e&d=n
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Ara tenim 206 persones aïllades, de les quals 31 són casos confirmats, 95 sospites i 80 contactes 
sense símptomes i ja s’han donat d’alta 138 persones. Acumulats han aïllat al domicili 47 casos 
confirmats positius, 149 sospites i 148 contactes (total 344). Com ahir, cap canvi.

Avui al diari d’Andorra ha entrevistat al psicòleg urgellenc Mateu Ubach, que explica com ens 
afecta el confinament. El podeu llegir aquí:
https://www.diariandorra.ad/noticies/la_contra/2020/05/02/situacio_actual_redueix_nostra_to-
lerancia_estres_160486_1135.html És molt interessant.

Avui que tots/es hem sortit a fer esport ha sorgit el dubte de si cal portar mascareta. Com sabeu, 
la mascareta és fonamental per disminuir el risc del contagi i cal dur-la sempre per dins la ciutat, 
quan ens trobem amb gent i, sobretot, en espais tancats on hi altres persones.

Però, a l’hora de fer esport necessitem respirar profundament i aire pur, i amb la mascareta 
respirem l’aire que exhalem; per tant, diòxid de carboni en lloc d’oxigen, i això pot ser perillós. 
Resumint: mascareta fins començar a fer esport i no cal mentre l’estem practicant (sobretot 
com es fa: individual i amb les distàncies).

La revista Les Mesures posa en marxa una Cistella Solidària #territorisolidari per recaptar 
fons per a les persones i famílies més vulnerables i amb risc d’ exclusió social. Fan una crida a 
les empreses i comerços del territori a que aportin el que creguin i/o vulguin per omplir aquesta 
cistella, que se sortejarà durant el mes de juny.

Des del 1r dia del confinament Serveis Socials del CAP i del CAPAU truca a la gent gran de la 
Seu que viu sola per acompanyar-la i valorar si necessita alguna ajuda. Dilluns incrementarem 
les trucades a través del projecte “trucades que acompanyen” incorporant 15 persones (tècni-
ques municipals i treballadores de la Llar d’infants Minairons). Com que cada cop més gent 
treballarà, la xarxa familiar disminueix, i així s’acompanya, també, en els dubtes del “descon-
finament”.

Avui l’abraçada virtual és molt especial, és per tota aquella gent gran i vulnerable que no heu 
sortit de casa en 6 setmanes i avui, per fi, heu pogut sortir una estona a estirar les cames i res-
pirar aire fresc. A alguns/es us he vist al mercat i m’ha fet molta il·lusió. Ho heu fet molt bé! 
Milions de gràcies!

I segui:, demà diumenge ho hem de fer igual de bé que avui, o millor ,si podem. Està a les nos-
tres mans (i a les nostres mascaretes) poder sortir i tornar a la ‘normalitat” com abans millor. 
Complim amb les franges, sortim a respirar, però amb seny!

I #EnsEnSortirem

3/5 Dia de la mare
Bona nit!
Avui és el Dia de la Mare, amb moltes de vosaltres cuidant i ajudant incondicionalment als 
vostres fills/es en aquests dies complicats de confinament. I moltes a casa vostra confinades 
amb ganes enormes d’abraçar els vostres fills/es, nets/es, que pateixen perquè sou vulnerables a 
aquest nou virus. Jo també tinc unes ganes enormes d’abraçar-te mare!

https://www.diariandorra.ad/noticies/la_contra/2020/05/02/situacio_actual_redueix_nostra_tolerancia_estres_160486_1135.html
https://www.diariandorra.ad/noticies/la_contra/2020/05/02/situacio_actual_redueix_nostra_tolerancia_estres_160486_1135.html
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La incidència de la Covid19 continua baixant a Espanya: 164 morts i 838 contagis ahir. Les de-
funcions cauen per sota de 200 per primer cop des del 18 de març, i les infeccions per sota del 
miler des de l’11 de març. El total de morts de la pandèmia és de 25.264 persones, els d’infectats 
confirmats de 217.466, mentre que 118.902 persones han superat la malaltia (1.654 en les últimes 
24 hores).

A nivell mundial el coronavirus ja ha contagiat 3.515.743 persones amb els Estats Units al cap-
davant en nombre de casos (1.166.628) i morts (67.605) seguit d’Espanya, Itàlia, Regne Unit i 
França. La xifra de morts actualitzades és de 245.617 morts i la de recuperats 1.134.084.

Catalunya registra avui 56 morts més per coronavirus, 143 casos i 253 altes. En total hi ha 10.508 
defuncions, 57.506 casos totals, 136.643 casos sospitosos i 31.717 altes. Pel que fa a les residèn-
cies de gent gran, un total de 11.560 persones han estat confirmades com a positius de corona-
virus i 28.418 són casos sospitosos. 3.055 residents s’han mort d’ençà del començament de la 
pandèmia.

A l’hospital de la Seu avui s’ha donat d’alta el darrer pacient que restava amb Covid19. I aquest, 
personalment, m’ha fet molt content, perquè ens va fer patir molt. I ja ets a casa, amb els teus. 
VISCA! Vladi, ets un crack! Ens queda encara un nou pacient ingressat aïllat pendent de resul-
tat. No s’acaba això, ni molt menys.

A casa segueixen 207 persones aïllades, de les quals 31 són casos confirmats, 95 sospites i 81 con-
tactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 138 persones. Acumulats s’han aïllat al domicili 47 
casos confirmats positius, 149 sospites i 149 contactes (total 345).

Per si voleu posar noms i cognoms a qui s’està deixant la pell per salvar-nos a la Seu, avui al 
Segre en teniu una de les més importants. Mai podrem agrair prou la feina incansable, la profes-
sionalitat i la teva humanitat. Nuria, siempre tuyo! Gràcies per tant, gràcies per tot!

Ara que tothom pot sortir a passejar i fer exercici, hem tornat a senyalitzar - perquè no els utilit-
zeu- els parcs infantils, l’skate parc, instal·lacions esportives a l’aire lliure i els de fer gimnàstica 
de la gent gran. Són un focus molt important de contagi i, de moment, no els podem fer servir. 
Gràcies per col·laborar.

Els companys de l’@eapsardenya han realitzat el 1r estudi de prevalença poblacional a Catalu-
nya de seropositivitat al SARS-CoV-2 amb 311 pacients. I demostren que només un 5,47% han 
mostrat un resultat positiu (homes 4,4 % i dones 6,4 %.). Per tant, hem d’anar amb molt de 
compte amb la desescalada. 
https://www.eapsardenya.cat/2020/05/02/primer-estudi-que-revela-la-proteccio-de-la-nos-
tra-poblacio-davant-del-coronavirus/

La Universitat de Califòrnia ha fet una infografia on explica l’impacte del distanciament social. 
Sense límits, 1 infectat en un mes genera 406 nous contagiats. En canvi, si es redueixen un 75% 
els contactes, en un mes només contagia 2’5 nous contagis. Per això són VITAL les mesures de 
distanciament social (distància, mascareta, rentat de mans, no actes multitudinaris...)

Òbviament l’abraçada virtual és per a tu, mama... i per totes les mares, lluitadores incansables 
que ens cuiden, ens eduquen i ens estimen incondicionalment, i més ara, amb el confinament. 
Felicitats a totes les mares! Ja queda menys per poder-vos tornar a abraçar! 

https://www.eapsardenya.cat/2020/05/02/primer-estudi-que-revela-la-proteccio-de-la-nostra-poblacio-davant-del-coronavirus/
https://www.eapsardenya.cat/2020/05/02/primer-estudi-que-revela-la-proteccio-de-la-nostra-poblacio-davant-del-coronavirus/
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Demà començaran mesures de la fase o de desconfinament:

 Mascareta obligatòria al transport públic.

  Els bars i restaurants poden oferir menjar per emportar o portar-lo a domicili.

  Les botigues i locals de serveis professionals de fins a 400m2 poden obrir amb cita prèvia, 
estrictes mesures de seguretat i atenent un únic client per treballador. La distància entre clients 
ha de ser de 2 metres.

 Les compres només es poden fer dins del municipi, excepte si no ho venen.

 Poden viatjar més de dues persones per vehicle amb mascareta, que sigui necessari i per 
desplaçaments autoritzats.

Demà nova setmana, on avancen una miqueta més, una nova passa cap a la sortida. Fem-ho bé, 
siguem conscients de tot i anem amb cura. Sortim el mínim, només per comprar i caminar o fer 
exercici una estoneta. Sense contactes amb altra gent. I amb mascareta i rentat de mans conti-
nu. Si ho fem bé, #EnsEnSortirem!

4/5 
Bona nit!
Dia important amb la reobertura del petit comerç i negocis, amb moltes limitacions i mesures 
de seguretat, però oberts! I això és molt important. Poc a poc anirem tornant, i si ho fem amb 
seny i tothom és conscient, esperem no tenir rebrot (els nostres sanitaris no ho mereixen). I els 
possibles malalts tampoc.

A Espanya avui ha estat el 2n dia consecutiu per sota dels 200 morts per Covid19 (164) i menys 
de 400 casos nous (356), una xifra que no es veia des d’abans de l’estat d’alarma. Però els nú-
meros globals són esgarrifosos: 218.011 contagiats confirmats, 25.428 morts i 121.343 recuperats.

A nivell mundial el coronavirus ja ha contagiat 3.620.522 persones amb els Estats Units al cap-
davant en nombre de casos (1.166.628) i morts (67.605) seguit d’Espanya, Itàlia, Regne Unit i 
França. La xifra de morts actualitzats és de 250.789 i la de recuperats 1.178.991.

Catalunya dona les dades diàries a la nit, però avui a les 23:45 h encara no les ha fet oficials, per 
tant avui no us les puc compartir.

EL IMPACTO DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
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A l’hospital de la Seu seguim sense cap pacient ingressat per Covid19,i no en tenim cap pendent 
de resultat. I a casa ara tenim 206 persones aïllades, de les quals 31 són casos confirmats, 94 
sospites i 81 contactes sense símptomes i ja s’han donat d’alta 139 persones.

Amb la geolocalització dels mòbils es pot veure com ha disminuït la mobilitat en els diferents 
països durant el confinament. Com es veu en els gràfics (tant d’Apple com d’Android), la baixa-
da a l’Estat Espanyol és espectacular. S’ha aplanat la corba gràcies a això, no ho oblidem.

Aquesta setmana s’estan canviant els llits de les persones grans que tenim al Seminari, posant 
els nous llits que ens han arribat del CatSalut, molt més moderns i ergonòmics, tant pels usuaris 
com pels treballadors. Una gran millora.

Aquests dies el banc dels aliments rep moltes donacions de productes frescos. Moltes gràcies 
a Queviures Conxita per tallar-los, envasar-los i etiquetar (alguns sense gluten) de manera al-
truista. Entre tots #EnsEnSortirem I també cal agrair a Nord Pirineus (Carbòniques Nadal) 
la cessió d’una nevera pel banc dels aliments per guardar tots aquests productes frescos que 
s’estan repartint a les famílies que ho necessiten.

I avui des de l’Ajuntament hem repartit a ALSA i als diferents taxistes les mascaretes que ens 
han fet arribar els Mossos des de Protecció Civil pels usuaris que no la portin, ja que des d’avui 
és obligatori portar-la al transport públic.

El cicle “Desconfinem la història!” dels companys de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt 
Urgell ja ha fet 40 vídeos! Es poden seguir al seu canal de youtube: www.bit.ly/desconfinemie-
cau, i a partir d’avui, de dilluns a divendres, a les 17:00 h a Pirineus Televisió. Una bona manera 
d’acostar-nos a la nostra història.

I avui us presento el projecte “ens connectem”: joves que comparteixen paraules i anècdotes 
amb gent gran ubicada al Seminari mentre duri la situació que estem vivint. És fonamental per 
a tota aquesta gent que està aïllada, i segur que també omple els cors d’aquests joves. Gràcies!

Demà torna a ser dia de mercat a la Seu. Atès que des d’aquest cap de setmana s’apliquen les 
franges horàries per a les sortides al carrer hem adaptat l’horari del mercat per a la gent gran en 
aquestes franges, per tant, de 10 a 12h. L’objectiu és protegir els nostres padrins i que tinguin el 
mínim contacte amb la resta de gent. Recordeu-vos de portar mascareta!

Avui l’abraçada virtual és per a totes aquelles botigues i petits negocis que avui ha obert a la Seu, 
amb un gran esforç d’adaptació per la seva part i després d’unes setmanes molt difícils. Ara ens 
toca a nosaltres: comprem a la Seu, donem suport als nostres negocis, a la nostra gent.

I acabo amb la crida a la responsabilitat de tots/es vosaltres. Fins ara ho hem fet molt bé, i hem 
pogut aturar el coronavirus. Ha costat, no ha estat fàcil, i ha suposat un gran cost, en vides i en 
termes econòmics. Depèn del que fem ara que tot aquest esforç hagi servit i ens permeti tornant 
a poc a poc a la “normalitat”.

Una cosa molt important. Cal que respectem les franges horàries per a tots els grups, però 
sobretot per la gent gran! No els podem exposar a la resta de persones, si es contagien tenen 
moltes possibilitats d’emmalaltir. Per tant, de 10 a 12h i de 19 a 20h és la seva hora! No és l’hora 
dels nens ni de l’exercici. SI US PLAU! “El final del confinament no significa que ja no 
hi ha virus,  significa que ara hi ha lloc a l’hospital per nosaltres”

http://www.bit.ly/desconfinemiecau
http://www.bit.ly/desconfinemiecau
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5/5
Bona nit!
Avui és el #DiaMundialHigienedeMans, imprescindible en aquesta epidèmia, una de les me-
sures que més vides han salvat al llarg de la història. No ens oblidem de rentar-nos-les a totes 
hores i fer-ho bé! Ara és més important que mai.

La Covid19 deixa ja 219.329 casos de contagi (867 avui) a Espanya i 70.230 actius després de la 
mort de 25.613 persones (185 avui) i la recuperació de 123.486 pacients, segons les dades de l’Mi-
nisterio de Sanidad. Pugen tant els contagis com els morts, millor que no correm tant.

A nivell mundial el coronavirus ja ha contagiat 3.706.350 persones amb els Estats Units al cap-
davant en nombre de casos (1.226.481) i morts (71.366) seguit d’Espanya, Itàlia, Regne Unit i 
França. I Regne Unit ja és el 2n país en mortalitat, i Espanya el 2n en morts per habitants. La 
xifra de morts actualitzats és de 256.605 i la de recuperats 1.234.441.

A Catalunya avui es registren:
X Nous positius: 659, 265 més. (Total 58.599)
X Casos a UCIs: 518, 39 menys.
X Altes hospitalàries: 752, 505 més. (total 32.716)

Persones mortes: 103, 71 menys (total 10.785: residències: 3.155; centres sociosanitaris: 140; do-
micilis: 593; hospitals i altres: 6.897)

A l’hospital de la Seu seguim sense cap pacient ingressat per Covid19, però a casa segueixen 206 
persones aïllades, de les quals 31 són casos confirmats, 94 sospites i 81 contactes sense símpto-
mes i ja s’han donat d’alta 139 persones, cap canvi respecte a ahir. Mireu la gràfica de la nostra 
Regió Sanitària d’avui (57 PCR fetes avui, totes negatives!).

En aquests dies tan complicats i per facilitar el procés de dol, es reobre aquesta setmana (de 9 
a 13 h) el cementiri de la Seu de forma provisional, perquè les persones que ho desitgin puguin 
anar-hi en funció de les franges autoritzades per sortir de casa. A partir de la propera setmana 
(fase 1) ja s’obrirà en horari normal i amb l’operari.

I ahir, seguint amb la gran solidaritat de la nostra gent i les nostres empreses, ens van donar 
2.403 litres de Llet Nostra a el banc d’aliments gentilesa d’EFAUSA.

Avui s’han reiniciat les obres del Camí de St. Isidre i en breu es reiniciaran les del CAP. Són fo-
namentals per Castellciutat i per la Seu, estem contents que es reactivin. 

També la Mancomunitat d’Escombreries de l’Urgellet reinicia el servei de recollida de mobles i 
objectes voluminosos. Aquest servei havia deixat de funcionar durant el confinament. Cal trucar 
als telèfons 973 355 600 i 900 70 10 46 per sol·licitar el servei.

Aquest mes d’abril l’atur s’ha incrementat a la Seu en 56 persones (87 en tot l’Alt Urgell). Aques-
ta crisi sanitària és també social i econòmica. Els ajuntaments necessitem eines per poder ges-
tionar-ho, som els que millor coneixem la realitat i només demanem que ens ho deixin fer 
(utilitzar fons propis i poder endeutar-nos, fonamentalment).
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Com canvien les reunions aquests dies! Avui n’he fet 7 per videoconferència, entre elles el segui-
ment dels centres de tecnificació esportius, amb les associacions empresarials, amb l’equip de 
govern, amb la direcció del CAPAU, amb l’oposició, etc. Quan això acabi no torno a Barcelona 
per cap reunió! #jitsi #teams #zoom

Els animals estan donant molta llet i els formatgers estan produint moltíssims formatges. I si els 
donem un cop de mà per buidar les seves caves? Consulta el llistat de formatgeries que et porten 
el formatge a casa firasantermengol.cat

I avui l’abraçada virtual és per a tot el gremi de la restauració (hotels, restaurants, bars, cafeteri-
es ...). Un sector molt castigat per aquesta crisi i que haurà d’adaptar-se molt a les noves normes 
de distanciament. Caldrà que els ajudem amb la nostra visita quan puguin reobrir.

Per fi he trobat una estona en la intensa activitat diària per tornar a la perruqueria. Petits plaers, 
petites coses que ara valorarem més que mai. Gràcies Tonet! #compraalaseu

6/5 
Bona nit!
Tot apunta que dilluns entrarem en la fase 1 de la desescalada al Pirineu, les Terres de l’Ebre i 
el Camp de Tarragona. I estem preparats per entrar-hi, som prudents i és el moment de fer-ho. 
Sincerament, fa 1 mes no em pensava que arribaríem a dia d’avui amb aquesta possibilitat. La 
Covid19 va començar forta a casa nostra i hem aconseguit controlar-la entre tots. Aquesta petita 
victòria és vostra: és gràcies a la vostra responsabilitat i al vostre confinament que s’ha aconse-
guit. Milions de gràcies!

Però de cap manera ens podem confiar; és un moment clau, no podem perdre tot el que hem 
guanyat i dilluns hem de seguir igual. És a les nostres mans. Us recordo que és vital protegir la 
nostra gent gran: en ells/es la mortalitat és molt alta si es contagien. Cal que respectem les seves 
franges horàries al carrer: de 10 a 12h i de 19 a 20h és NOMÉS per ells/es! La nostra gent gran 
ens ho ha donat tot!

A Espanya la pandèmia deixa ja 220.325 casos de contagi (685 avui) i 68.466 actius, després de la 
mort de 25.857 persones (245 avui) i la recuperació de 126.002 pacients, segons dades del Minis-
terio de Sanidad. Avui han baixat els contagis, però han incrementat les morts.

A nivell mundial el coronavirus ja ha contagiat 3.798.021 persones, amb els Estats Units al cap-
davant en nombre de casos (1.252.110) i morts (73.769); seguit d’Espanya, Itàlia, Regne Unit i 
França. A Rússia també pugen molts els casos. La xifra actualitzada de morts és de 262.969, i la 
de recuperats 1.283.144.

A Catalunya avui Salut informa de 46 noves defuncions, la xifra més baixa des de fa 1 mes i mig, 
però amb un augment dels casos nous, que s’eleven a 1.062 (total 59.621, a part de 157.113 casos 
possibles). El total de morts és ja de 10.831, i el de recuperats 33.241 (752 avui).

A l’hospital de la Seu seguim sense cap ingressat per la covid, ni cap pacient pendent de resul-
tats. Les 2 darreres persones que van ingressar amb PCR positiva són del passat 15 d’abril i ja 
estan curats. Són bones notícies, però no definitives, ni molt menys. Hi ha molt poca gent im-

http://firasantermengol.cat/
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munitzada encara. A casa segueixen 210 persones aïllades: 31 són casos confirmats, 98 sospites 
i 81 contactes sense símptomes i ja s’ha donat l’alta a 144 persones. La gràfica de la nostra Regió 
Sanitària segueix tranquil·litzadora.

És un moment delicat per als centres hospitalaris i d’atenció primària, ja que han de mantenir 
els seus plans de contingència activats i amb capacitat per créixer i fer front a possibles rebrots 
de la malaltia. Al mateix temps han de mantenir els circuits diferenciats per la resta de casos i 
malalties, que s’han de recomençar a visitar i operar.

En aquest sentit, la Fundació Sant Hospital ha recuperat la primera planta per malalts no-Covid 
(inclòs el niu per la Unitat MaternoInfantil), deixant la 2a pels possibles pacients contagiats i 
aïllats. En breu els llits de crítics s’ubicaran fora de la zona quirúrgica, recobrant la sala de parts 
i un quiròfan. La gent gran que tenim al Seminari, de moment, s’hi quedaran. En tot moment 
disposarem dels llits de crítics i capacitat de llits per rebre un flux important de malalts positius. 
Esperem que no calgui, però estem preparats. 

El @fclaseu està realitzant un cicle virtual de converses sobre #futbol que està sent tot un èxit. 
La propera és aquest divendres amb @vgraufe, ex àrbitre assistent: bit.ly/2Yznfaa. Enhorabona 
per la iniciativa!

La Unió de Botiguers de la Seu ofereix un nou servei d’entrega a domicili. Els establiments que 
tinguin el distintiu comercial “T’ho portem a casa” faran arribar els productes als clients que ho 
sol·licitin #compraalaseu

Quan aneu a comprar penseu en la salut de totes i tots:
X Utilitzeu una mascareta
X Renteu-vos les mans sovint amb sabó o gel desinfectant
X Els guants que us donen als establiments són d’un sol ús
X Desinfecteu el carretó d’anar a comprar o el cistell quan arribeu a casa

#LaSeuÉsComerç

Avui, l’abraçada és per tots els i les que espereu aquest post cada nit. Em consta que sou molts/
es que el llegiu i aquest és l’estímul per seguir, per esperar cada dia les dades de Catalunya (que 
cada dia apareixen més tard). És un honor servir-vos, amb un gran equip al darrera que des del 
1r dia s’ha bolcat en aquesta situació.

Important: no ens relaxem i seguim amb les mesures de distanciament social. Recordeu que 
seguim confinats!! Sortiu el mínim imprescindible i sempre amb mascareta!! I sobretot:  de 10 a 
12h i de 19 a 20h és NOMÉS per la nostra gent gran! Si seguim igual #EnsEnSortirem!

Per cert, em sembla impresentable que s’hagi fet tests serològics i PCR als jugadors de futbol 
professional. Lamentable! Aquesta no és la societat que jo vull.

7/5
Bona nit!
La gràfica que avui ha compartit el Dr. Oriol Mitjà ens indica la bona situació de la nostra Regió 

http://bit.ly/2Yznfaa
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Sanitària. Per aquest motiu podem passar a la fase 1. Per interpretar-ho: a l’eix vertical hi ha la 
R0 (quant més avall, menys transmissió) i a l’horitzontal el núm. de casos (quant més a l’es-
querra, menys casos). És a dir, a baix i a l’esquerra, perfecte. Just on som i on hem de seguir sent! 
No ens confiem!! No ens podem moure d’aquí!

Qualsevol dia ingressarà un nou positiu de Covid19 a l’Hospital. És lògic que passi; aquest maleït 
virus no ha marxat, ens està esperant. Aniran sorgint casos, això està lluny d’acabar-se. Si ho 
fem bé, tindrem casos. Si ens relaxem, ens esmicolarà! Tothom alerta! Ara és el moment més 
important! No tenim prou gent immunitzada, no ho oblideu mai!

I si voleu saber què és patir la Covid19, us ho explica aquí la Bàrbara. Una enorme abraçada Bàr-
bara! No puc afegir-hi res més. https://bit.ly/2L4GZue

A Espanya, avui, s’han declarat 754 nous casos, confirmats per PCR (total 221.447 i comptant els 
positius per test serològics o antigènics en són 256.855), amb 213 nous morts (total 26.070). Ja 
s’ha donat l’alta a 128.511 persones (avui, 2.509). Són xifres força estables (pugen una mica els 
contagis i baixen lleugerament les morts).

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 3.860.192 persones, amb els Estats Units al cap-
davant en nombre de casos (1.268.763) i morts (75.468); seguit d’Espanya i Itàlia. Els països on 
encara l’increment és molt significatiu són (sobretot) Rússia, Regne Unit i Brasil. La xifra actu-
alitzada de morts és de 267.032, i la de recuperats d’1.320.984.

A Catalunya avui (respecte ahir i total):
X Nous positius: 386, 676 menys (total 60.007)
X Casos greus: 437, 46 menys (total 3.926)
X Altes hospitalàries: 438, 87 menys (33.679)
X Persones mortes: 134, 88 més (10.965: residències: 3.228; sociosanitaris: 142; 
 domicilis: 599; hospitals i altres: 6.996)

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients positius, ni pacients pendents de resultat. A l’espera 
i preparats pel que calgui (però millor que no calgui). A casa, 211 persones es mantenen aïllades: 
31 són casos confirmats, 98 sospites i 82 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 145 
persones. Podeu seguir la incidència als vostres municipis aquí  https://bit.ly/2A2jKi5

https://bit.ly/2L4GZue
https://bit.ly/2A2jKi5
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Avui hem sabut que la preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO tindrà lloc 
entre el 13 i el 22 de maig de manera telemàtica. I només per qui no pugui fer-ho així, es podrà 
fer de forma presencial amb cita prèvia entre el 19 i el 22 de maig als mateixos centres escolars. 
Ja us anirem informant.

Cada dia el Punt Òmnia de la Seu comparteix una eina digital molt útil durant el confinament. 
Avui, per exemple, l’eina 34 és POSA’T EN FORMA: classes d’exercicis físics per a la gent gran 
del canal d’AndorraDifusió.

Tens raó Ester, #laseuesforta cutt.ly/GyzHPAB

La Biblioteca Sant Agustí ha publicat una nova guia sobre manualitats per a totes les edats. Tam-
bé, el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una sèrie de clubs 
de lectura virtuals i un de teatre que complementa el nostre. La Biblioteca és molta Biblioteca. 
https://bit.ly/2SMUGCj

Avui l’abraçada virtual és pel nostre personal del laboratori. Si dilluns entrem a la fase 1, necessi-
tem saber el més aviat possible si un malalt està afectat per la Covid19 per tal de poder-lo aïllar 
(a casa, a l’hospital o allà on toqui). Ara, més que mai, sou imprescindibles. I sou molt bons, 
garantia de feina excel·lent.

Acabo amb una genial reflexió d’un dels nostres @igersseu. Tony, et “robo” una altra foto, amb 
reflexió inclosa: “Si volem passar de fase, el distanciament social és imprescin-
dible; ho sap el bestiar i tot” 

Si us plau, NO ENS RELAXEM! Només si no ho fem #EnsEnSortirem!

http://cutt.ly/GyzHPAB
https://bit.ly/2SMUGCj
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8/5 
Bona nit!
Confirmat: dilluns entrem en fase 1. Perfecte! Estem preparats, el diagrama de risc així ho in-
dica. Ens ho hem guanyat fent-ho molt bé amb el confinament. Però ara és el moment clau, i 
aquesta setmana (de fase 0) ens hem relaxat massa. Tots/es en som conscients! I aquest cap de 
setmana i la propera setmana no podem fallar, de cap manera!

De moment, aquest cap de setmana:
X Distanciament social (2m mínim; i millor a casa)
X No quedar amb ningú
X Rentat de mans o gel hidroalcohòlic en tot moment
X Mascareta sempre
X Respectar les franges horàries
X Seny i respecte

I, quan sortiu a passejar, comprar o fer esport, recordeu que la distància de seguretat és de:

 Compres: 2m  

: 2m

    Córrer, anar en patins, patinet o bici: 10m

 Anar en bici a alta intensitat: 20m    

A major velocitat, major distància de seguretat!

Avui a Espanya s’han reportat 1095 casos confirmats per PCR (total 222.857 i 260.117 amb qual-
sevol test); 229 noves defuncions (26.299 totals), i 85 nous ingressos a UCIs. I avui s’han donat 
2.637 noves altes (total 131.148). No està gens controlat.

A nivell mundial, el coronavirus gairebé arriba als 4 milions de contagiats (3.985.320), amb 
274.682 morts i 1.374.070 persones recuperades. Les pitjors xifres són a Estats Units, Espanya, 
Itàlia, Regne Unit i Rússia.

A Catalunya des d’ahir i comparades amb el dia anterior i totals:
X Nous positius: 397, 11 més (60.404)
X UCIs: 428, 9 menys.
X Altes hospitalàries: 438, 87 menys (34.117)
X Persones mortes: 85, 49 menys (11.050: residències: 3.271, centres sociosanitaris: 145, 
domicilis: 606, hospitals i altres: 7.028)
X Sincerament, a nivell català també hauríem d’anar millor. 

A l’hospital de la Seu seguim sense casos positius ingressats, però hi ha un pacient pendent de 
resultat. A casa, 215 persones es mantenen aïllades: 31 són casos confirmats, 100 sospites i 84 
contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 145 persones.
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L’Equip d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell ha incrementat un 20% les atencions a la Llar de 
Sant Josep durant els mesos de març i abril, amb un pla de contingència per atendre les carac-
terístiques del centre davant de la covid-19. Recordeu que compta amb 83 residents amb pato-
logies cròniques complexes i molts d’ells/es amb un grau de fragilitat i dependència important. 
Gràcies Montse i Mercè! Eternament agraïts.

Avui a la seu del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) s’ha fet entrega de 
les primeres 15 targetes de 100€, d’un total de 25, que Creu Roja destina a la comarca de l’Alt 
Urgell per a famílies que estan patint una situació socioeconòmica complicada arrel de l’emer-
gència sanitària. Gràcies per ser-hi sempre, Creu Roja!!!

Les feines de desinfecció de contenidors, papereres, baranes i bancs s’han de fer amb mono im-
permeable i mascara de filtratge de gasos amb clor. Per tal que el personal no tingui tanta calor 
amb el material, aquestes tasques es faran a partir de les 5h de la matinada. Potser faran una 
mica de soroll, però cal vetllar, també, pels treballadors municipals.

Durant la setmana al Taller Claror no deixen de posar-se en forma... fent gimnàstica de man-
teniment, passejades pel jardí, sessions de bici estàtica i de gimnàs corporal. I la fisioterapeuta 
també organitza sessions online de manteniment. Molta força a tots/es!! Tinc tantes ganes de 
venir-vos a veure!

Avui l’abraçada virtual és per a la Creu Roja. Al post he comentat una de les moltes aportacions 
que esteu fent aquests dies, però en són moltes, i cada dia. A més, avui és el dia Internacional de 
la Creu Roja, però vosaltres hi sou sempre. Gràcies!

I recordeu què us vaig dir fa uns dies: 
El desconfinament no vol dir que hem derrotat al coronavirus. Podem passar 
a fase 1 perquè tenim lloc per vosaltres a l’hospital. 
Però no us hi volem! Poseu-vos la mascareta!

9/5 
Bona nit!
Avui hem sortit al telenotícies de TV3, en un reportatge que ha donat veu a botiguers, hotelers 
i restauradors. I tothom al carrer amb mascaretes... Molt bé la Seu!! L’entrada a la fase 1 és una 
bona notícia per tots, però al mateix temps és una gran responsabilitat. Està a les nostres mans 
(i mascaretes) seguir avançant, i ho necessitem. Ho farem bé, n’estic segur. 
https://bit.ly/2LiA6p6

Demà us explico amb calma tot el que podrem fer en la fase 1. Recordeu que encara NO hi som. 
Calma i a casa, de moment, amb una sortida al dia i respectant les franges horàries. ÉS VITAL 
RESPECTAR LES FRANGES RESERVADES A LA NOSTRA GENT GRAN (de 10h a 12h i de 19 
a 20h).

A Espanya avui s’han reportat 604 nous contagiats confirmats per PCR (total 223.578); 70 nous 
ingressos a UCIs i 179 morts (total 26.478). Perquè us en feu una idea: en un avió Airbus A380 
(avió de 2 pisos) hi viatgen 853 passatgers. A Espanya ha mort tanta gent com si s’haguessin 
estavellat 31 Airbusos A380 i no hi hagués supervivents. 

https://bit.ly/2LiA6p6
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A nivell mundial, el coronavirus ja arriba als 4 milions de contagiats (4.074.729), amb 278.918 
morts i 1.417.663 persones recuperades. Les pitjors xifres són a Estats Units, Espanya, Itàlia, 
Regne Unit i Rússia.

Catalunya avui registra 201 contagis nous i 33 morts per coronavirus. Es continua confirmant 
una dolorosa tendència a la baixa, però la xifra de morts a hospitals supera els 6.400 i els 11.100 
en les dades de les funeràries. En total al país hi ha 60.605 casos positius de coronavirus SARS-
CoV-2 confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR) i 172.150 casos possibles.

A l’hospital de la Seu seguim sense cap pacient ingressat per Covid19 ni cap pendent de resultat 
(el d’ahir ha donat negatiu). I a casa tenim 215 persones aïllades: 31 són casos confirmats, 85 
sospites i 79 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 159 persones (va pujant aquesta 
xifra).

Ni Batman ni Spiderman, sinó una infermera: l’artista Banksy ha homenatjat amb aquesta 
obra d’streetart els professionals sanitaris. El concepte està bé, però m’agrada molt més la nina 
solidària infermera de #laSeu. 

El Govern d’Andorra informa que les persones amb permís de treball fronterer amb les quals 
no s’ha pogut contactar per fer-se el test d’anticossos de la #COVID19, han de trucar al telèfon 
+376 875610 (de @pcandorra) i demanar cita prèvia per fer-se la prova.

També s’està omplint la cistella solidària que la revista Les Mesures està organitzant per sortejar 
al juny. Tota la recaptació serà per a persones i famílies amb situació de vulnerabilitat i en risc 
d’exclusió social. La vostra solidaritat és immensa.

El músic de #laSeu @ArnauObiolsC presenta, a través d’@enderrock, el videoclip de la cançó 
‘Els carrers seran el cel’, composada durant el confinament. Segur que us agrada! 
https://bit.ly/2WJObBD

Atenció famílies! Del 13 al 22 de maig és el període d’inscripcions telemàtiques per la Llar 
d’infants municipal Els Minairons. Les bases d’admissió s’aprovaran aquest pròxim dilluns i es 
publicaran al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. No us n’oblideu!

Dilluns, tot i estar en fase 1, si us trobeu malament o teniu febre, truqueu al CAP primer, per 
explicar-los els símptomes i ja us diran si hi heu d’anar (amb cita prèvia sempre) o si ells/es 
vindran a casa vostra. No uneu directament al CAP: cal que valorin el millor circuit, en funció 
dels símptomes de cada pacient. Gràcies per col·laborar!

Avui l’abraçada virtual és per tothom que surt en aquest vídeo. Un vídeo molt especial, fet per 
agrair i posar noms al projecte de mascaretes solidàries de la Seu. Sense vosaltres i la vostra 
feina, arribar a la fase 1 hagués estat impossible. 12.100 MILIONS DE GRÀCIES!

I Gràcies a REC per produir aquest vídeo de forma totalment altruista
 https://www.facebook.com/jorfabrega/videos/10223285183864369

#EnsEnSortirem 

https://bit.ly/2WJObBD
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10/5 
Bona nit!
A partir de demà entren a la fase 1 del desconfinament a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran; 
és a dir, a la nostra vegueria (comarques de la Cerdanya, l’Alt Urgell, els 2 dos Pallars, l’Alta Ri-
bagorça i l’Aran).

Què vol dir això? Què podrem fer a la Seu i Castellciutat? 

1. Trobades i desplaçaments:
X Ens podrem trobar en grups de fins a 10 persones
X Ens podrem moure dins la mateixa regió sanitària

2. Establiments i restauració:
X Anar a les terrasses dels establiments de restauració, que han de reduir a la meitat el seu 
aforament habitual
X Anar a comprar o gaudir de serveis en establiments -que fins ara estaven tancats- que no 
superin els 400 m2. No cal cita prèvia
X Allotjar-nos en hotels i establiments turístics, sense fer ús de les zones comunes

3. Cultura, lleure i esport:
X Assistir a espectacles culturals d’un màxim de 30 persones en espais tancats i de 200 
persones a l’aire lliure
X Fer esport sense contacte en centres d’alt rendiment, en instal·lacions esportives a l’aire 
lliure, amb cita prèvia i en centres esportius
X Participar en activitats turístiques a la natura en grups de màxim 10 persones i amb cita 
prèvia
A la Seu, de moment, no s’obrirà ni l’Espai Ermengol ni la Biblioteca, per recomanacions 
de Cultura.

4. Culte i dol:
X Assistir a llocs de culte, sempre que no se superi un terç de l’aforament
X Celebrar vetlles tan públiques com privades de fins a 10 persones, si es realitzen en es-
pais tancats, i de fins a 15 persones si són a l’aire lliure

5. Compte! Segueixen vigents les franges horàries a la Seu. Per tant:
X Esport: 6 a 10h i 20 a 23h individual i pel municipi
X Passeig > 14anys: 6 a 10h i 20 a 23h, a 1km de casa
X Grans i vulnerables: 10-12h i 19-20h
X Infants: 12-19h, a 1 km casa (1 adult i màx. 3 nens/es)

Qualsevol dubte, el podeu consultar al FAQS de Protecció Civil  https://bit.ly/2yIwwCe

Recordeu que cal seguir aplicant les mesures de prevenció recomanades, com ara el manteni-
ment de la distància social, el rentat freqüent de mans i l’ús de la mascareta. És molt important 
fer-ho bé! És a les nostres mans seguir avançant i evitar un rebrot de la malaltia, que seria nefast.

A Espanya avui es reporten 621 nous casos confirmats per PCR (total 224.390 i 264.670 per 

https://bit.ly/2yIwwCe
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qualsevol test), 36 nous ingressos a UCI i 143 noves morts (26.621). S’han donat 2.214 noves 
altes (total 136.166). Segueix la tendència a la baixa de la pandèmia però amb unes xifres globals 
esgarrifoses.

A nivell mundial, el coronavirus ja ha contagiat 4.151.891 persones, amb 282.515 morts i 1.465.004 
persones recuperades. Les pitjors xifres són a Estats Units, Espanya, Itàlia, Regne Unit i Rússia.

A Catalunya segueix la corba descendent de contagis (avui 123) i de morts (avui 15 als hospitals i 
51 amb les dades de les funeràries). En total, hi ha 60.728 persones positives detectades amb una 
prova diagnòstica (test ràpid o PCR) i 174.546 possibles. En total hi ha hagut 11.160 defuncions 
fins a dia d’avui amb la Covid-19 o sospitosos.

A l’hospital de la Seu seguim estables, sense cap ingressat per Covid19, i a casa va disminuint la 
gent aïllada. Ara hi ha 178 persones aïllades: 25 són casos confirmats, 80 sospites i 73 contactes 
sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 177 persones (18 més que ahir).

I dilluns, que l’hospital reinicia (a poc a poc) activitat de quiròfan i incrementa les consultes, 
s’habilita un circuit únic de persones: la porta d’entrada serà la del Passeig i la de sortida, la de la 
plaça Soldevila. S’ha preparat les sales d’espera i les consultes amb totes les mesures d’aïllament 
necessàries.

Doncs, som-hi! Demà fase 1. Nou pas endavant súper important per tornar a la “normalitat”. 
Tenim una enorme responsabilitat i tot el país ens mira. Fins ara ho hem fet molt bé. Ara és molt 
més difícil i ho hem de ser excel·lents. Recordeu: mínims contactes socials, 2 metres de distàn-
cia, rentat de mans i gel hidroalcohòlic, mascareta i sentit comú! Molt sentit comú!

Avui l’abraçada virtual és per a tots els veïns i veïnes de la nostra Regió Sanitària, de la Vegueria 
de l’Alt Pirineu i Aran. Gràcies a vosaltres entrarem a fase 1, i gràcies a la vostra responsabilitat, 
en uns dies passarem a fase 2, n’estic segur! 

#EnsEnSortirem #SomhiSeu #SomhiPirineu

11/5
Bona nit!
Fase 1. Aquest matí, després d’una roda de premsa important, he pres un cafè i un entrepà amb 3 
persones amb qui aquests dies ens hi estem deixant la pell. Un enorme plaer que el primer cafè 
als Escoberts de la fase 1 hagi estat amb vosaltres, Mireia, Xesco i Marian. #EnsEnSortirem

A Espanya avui es reporten 375 nous casos per PCR, 123 noves morts, 20 nous ingressos a UCIs 
i també 973 altes. Segueix la tendència a la baixa. Però en total ja hi ha 227.436 contagiats con-
firmats x PCR; 268.143 contagiats diagnosticats per qualsevol test; 26.744 morts, i 137.139 altes.

A nivell mundial, el coronavirus ja ha contagiat 4.233.997 persones; amb 285.899 morts i 1.518.111 
persones recuperades. Els 2% dels casos actius requereixen ingrés a UCIs. Les pitjors xifres són 
a Estats Units i Espanya. El Regne Unit i Rússia ja han superat a Itàlia en casos. Rússia té 221.344 
contagiats i “només” ha reportat 2.009 morts.
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A Catalunya, des d’ahir, comparades amb el dia anterior i total tenim:
X Nous positius: 248, 125 més (69.976)
X Casos greus: 386, 7 menys
X Altes hospitalàries: 208, 58 més (34785)
X Persones mortes: 88, 37 més (11.248: residències:3.327, centres sociosanitaris: 153, domi-
cilis: 614 i hospitals i altres: 7.154)

A l’hospital de la Seu seguim sense cap pacient positiu ingressat ni cap pendent. Hi ha 170 perso-
nes aïllades a casa: 20 són casos confirmats, 72 sospites i 68 contactes sense símptomes; ja s’ha 
donat l’alta a 195 persones (18 més que ahir).

Demà els companys d’atenció primària del CAP de la Seu comencen a realitzar les determina-
cions de PCR a coronavirus, fonamental pel control de la malaltia en aquesta fase 1. Recordeu, 
només sota criteri sanitari segons simptomatologia i epidemiologia i amb un circuit on no cal-
drà entrar al CAP. Bona feina!

Avui hem celebrat el Ple de l’ajuntament corresponent al mes de maig. És el segon que fem te-
lemàticament des de l’inici de la pandèmia. Ha estat un Ple important: hem aprovat un paquet 
d’ajudes a famílies, empreses i autònoms on s’hi destinarà gairebé 1’1 milió d’euros. Un enorme 
esforç pactat amb el grup de CxlS amb l’objectiu que ningú es quedi enrere, ni famílies ni em-
preses, per culpa de la crisi. Primer ens vam centrar en controlar el tema sanitari i garantir les 
ajudes socials a tothom. Ara toca, sense descuidar la resta, treballar per la reactivació econòmi-
ca. Seguim! Tota la info aquí https://juntsxlaseu.cat/wuzjL

Aquest dilluns s’ha tornat a oficiar misses a la Catedral de #laSeu i en d’altres poblacions del 
@BisbatUrgell que formen part de l’#AltPirineu i #Aran. Ho han fet amb totes les mesures de 
seguretat i amb distanciament. A més, hem estat protagonistes del Planta Baixa de @tv3cat. 
(minut 3.33) https://bit.ly/2zo4X0Z

El Parc del Segre reobre, amb la fase 1, el centre de tecnificació de piragüisme. Una dotzena de 
palistes d’alt nivell han tornat a baixar pel canal d’aigües braves. La setmana passada ja van en-
trenar a Arfa. Quin plaer veure-us de nou a l’aigua!

També reobre la deixalleria, per a empreses i particulars. Cal demanar cita prèvia al tel. 973 355 
600 o al 900 70 10 46. Es dona dia, hora i les instruccions per accedir-hi. És obligatori l’ús de 
mascareta.

Moltíssimes gràcies a l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell que, amb els volunta-
ris del projecte Mascaretes per La Seu, han elaborat gorros per tot el personal del CAP de la Seu 
i de la Llar de Sant Josep. Sou genials!!

Avui l’abraçada virtual és per tothom que ha reobert la botiga o el negoci després de tot aquest 
temps tancat. Moltes gràcies pel vostre esforç a l’hora d’adaptar-ho tot a les noves mesures. 
Amb la vostra empenta, #EnsEnSortirem

Aquest esforç que han fet els comerços de la Seu per obrir amb totes les mesures de seguretat 
és immens. Avui la majoria han aixecat de nou la persiana. Ara ens toca a nosaltres. #compraa-
laSeu i #EnsEnSortirem

I acabo amb una cosa molt important. Us ho he de dir:

https://juntsxlaseu.cat/wuzjL
https://bit.ly/2zo4X0Z
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Avui hi havia poques mascaretes a la Seu! 
Avui hi havia massa gent sense mascareta a la Seu!

Si us plau, posa’t la mascareta!!!! Ens hi va TOT!! 

12/5 Dia internacional de la Infermera
Bona nit!
Avui és el #DiaInternacionaldelaInfermera i el 2020 és l’any internacional de la Infermeria. 
Avui fa 200 anys que va néixer Florence Nightingale, que fou qui va crear la infermeria moderna. 
Avui, més que mai, ella estaria orgullosa de la vostra feina. Avui i sempre GRÀCIES PER TOT!

Estem en un moment molt delicat. És molt important, ara que sortim al carrer, evitar transme-
tre el coronavirus si en som portadors (i això no ho sabem ). Mireu què a passat a Seul: una sola 
persona infectada n’ha contagiat més de 40 en una nit i ha calgut aïllar-ne 7000. Per ell sol s’han 
tornat a tancar bars i discoteques durant un mes. 

A la Seu, ahir i avui, he vist massa gent sense mascareta pel carrer i sense mantenir les distàncies 
de seguretat, i a les terrasses també. Si us plau, no podem controlar-ho tot, us necessitem. Si no 
ho fem bé tornarem a tenir ingressats, tornarem a tenir morts; els sanitaris no ens ho perdona-
ran mai, i ens tornarem a confinar. És a les nostres mans i mascaretes!

Avui, a l’Estat Espanyol es reporten 426 (+51) nous casos per PCR; 176 (+ 53) noves morts; 24 
(+4) nous ingressos a UCIs, i també 1.841 (+868) altes. Ja veieu que hi ha un repunt de contagis, 
ingressos a UCIs i morts. Compte!!! I en total ja hi ha 228.030 contagiats confirmats per PCR; 
269.520 contagiats diagnosticats per qualsevol test; 26.920 morts, i 138.980 altes.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 4.318.171 persones; amb 291.360 morts i 1.569.217 
persones recuperades. El 2% dels casos actius requereixen ingrés a UCIs. Les pitjors xifres són 
a Estats Units i Espanya. I Rússia ja és el 3r país en casos, tot i que “només” ha reportat 2.116 
morts.

A Catalunya des d’ahir, comparades amb el dia anterior i totals:
X Nous positius: 379, 131 més (61.355)
X Casos greus: 369, 17 menys.
X Altes hospitalàries: 345, 137 més (35.130)
X Persones mortes: 103, 15 més (11.351: residències: 3.361; centres sociosanitaris: 154; 
 domicilis: 618; hospitals i altres: 7.218)

Compte, més positius i més morts que ahir (que ja havien pujat)! 

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats per la Covid19, però en tenim dos d’aï-
llats pendents de resultat. Seguim amb 150 persones aïllades a casa: 16 són casos confirmats, 67 
sospites i 67 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 214 persones (19 més que ahir).

Recordeu que darrere de totes aquestes xifres hi ha persones, somnis, famílies, amics... No ho 
banalitzem, ni molt menys. És molt greu aquesta pandèmia, 11.351 morts a Catalunya és una 
autèntica barbaritat. 
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La bona notícia és que sembla que gairebé tots els casos lleus de Covid creen anticossos que els 
donen immunitat. És la conclusió de la recerca més important que s’ha fet en aquest tipus de pa-
cients i que s’ha coordinat des de l’Hospital Mount Sinaí de Nova York. Bé! https://bit.ly/3fMz435

Avui la @feec_cat ha publicat una infografia amb els consells per fer esport durant la fase 1. Es 
contemplen situacions especials per a esportistes federats. Tingueu seny i gaudiu de l’exercici 
a l’aire lliure.

Avui, també, hem reobert l’ascensor del Parc del Segre. És un punt de risc alt de contagi; per 
tant, reservem-lo per persones amb diversitat funcional o problemes de mobilitat, amb masca-
reta i guants o mans netes i/o desinfectades. Ja el tens operatiu Adrià!

Aquest matí s’han reiniciat les obres del CAP de la Seu. Una instal·lació, ara, més important que 
mai perquè els seus professionals treballin en les millors condicions i els usuaris tinguin un bon 
servei. Contents que tornin a estar en marxa.

Demà s’obren les preinscripcions en línia per a la llar d’infants municipal Els Minairons. Del 13 
al 22 de maig es podrà fer el tràmit per via telemàtica. De manera excepcional, també es podrà 
fer de presencialment però en aquest cas cal demanar cita prèvia al telèfon 67051417 + informa-
ció: https://bit.ly/2Wnbdis

Òbviament, avui l’abraçada virtual és per tot el personal d’infermeria (infermers/es i auxiliars) 
de Catalunya, especialment el de la Seu i l’Alt Urgell. En aquest vídeo de la @fsfseu alguns d’ells/
es ens expliquen perquè són infermers/es. Milions de gràcies per tant! Milions de gràcies per 
TOT!

I avui us deixo amb la cançó “Inventant un després”, de la Fundació ONCA i amb Santi Casas. Hi 
coneixeu algú?  Ho tenim més a prop #EnsEnSortirem https://youtu.be/bjfeh_wubFE

13/5
Bona nit!
Avui la bona notícia és que aquests dies s’ha realitzat PCR a totes les professionals i residents de 
la Llar de Sant Josep, i TOTHOM ha donat negatiu (en total 129). És una excel·lent notícia, fruit 
d’una feina ingent de molta gent, però especialment de les religioses, el personal assistencial i 
l’equip del CAP de la Seu que n’ha fet un seguiment exhaustiu. A seguir igual! No ens relaxem!

Tinc molts grups de WhatsApp, i aquests dies n’he creat alguns més. A mitjans de març en vam 
crear un que es diu Llar amb 2 persones més. Amb elles hem revisat protocols, planificat, patit, 
buscat (i trobat) EPIs sota les pedres... i ens hem recolzat en els moments durs. I amb molta 
gent remant en la mateixa direcció. Avui aquests resultats em fan molt feliç. Infinites gràcies 
Montse i Mercè, eternament agraït!

Però aquests resultats han de seguir igual. Queda molta feina a fer. Per aconseguir-los tota la 
nostra gent gran de la Llar fa 2 mesos que estan confinats, sense sortir, i veient als seus familiars 
només per una pantalla. El temps que segueixin confinats dependrà, sobretot, de com fem no-
saltres la desescalada. Posa’t la mascareta, fes-ho perquè puguin abraçar la seva família al més 
aviat possible. Ho necessiten. Fes-ho per ells/es!

https://bit.ly/3fMz435
https://bit.ly/2Wnbdis
https://youtu.be/bjfeh_wubFE
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Avui, a l’Estat Espanyol es reporten 439 (+13) nous casos per PCR; 184 (+ 8) noves morts; 65 
(+41) nous ingressos a UCIs, i també 1.843 (+2) altes. Segueixen sense baixar ni contagis, ni 
ingressos a UCIs, ni morts. En total ja hi ha 228.691 contagiats confirmats per PCR; 271.095 
contagiats diagnosticats per qualsevol test; 27.104 morts, i 140.823 altes.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 4.396.836 persones; amb 295.879 morts i 1.638.630 
persones recuperades. El 2% dels casos actius requereixen ingrés a UCIs. Les pitjors xifres són 
a Estats Units, Espanya i Rússia.

A Catalunya des d’ahir, comparades amb el dia anterior i totals.
X Nous positius: 322, 57 menys (61.677)
X Casos greus: 353, 16 menys.
X Altes hospitalàries: 313, 32 menys (35.443)
X Persones mortes: 52, 51 menys (11.403: residències: 3.375; centres sociosanitaris: 154; 
domicilis: 617; hospitals i altres: 7.257)

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats, ni pendents de resultats (els d’ahir han 
donat negatiu). Hi ha 142 persones aïllades a casa: 15 són casos confirmats, 60 sospites i 67 con-
tactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 227 persones (segueix pujant: 13 més).

Avui hem fet unes infografies amb les mesures econòmiques de suport per a famílies i empreses 
per reduir l’impacte de la crisi. Aquest 1’1 M d’€ que posem a disposició de famílies, empreses i 
autònoms. Ja us anirem informant de com demanar-les a mesura que disposem de les convoca-
tòries obertes.

Des de dilluns estem en fase 1, i s’han reobert les terrasses a la Seu; però és molt important que 
es compleixi l’aforament i les distàncies de seguretat. També cal respectar els horaris de les sor-
tides. A les 23h tothom ha de ser a casa. Per tant, avui hem decretat que les terrasses tanquin a 
les 23h. No podem estar tanta estona al carrer o no arribarem a la fase 2. Gràcies per col·laborar!

Tots tenim moltes ganes de tornar al Palau d’Esports, uns/es a jugar i molts a gaudir del bàsquet 
i del nostre Sedis. Per això la Geo i l’Andrea (quin plaer veure’t de nou per casa teva) també es 
posen la mascareta i ens demanen que ens la posem totes i tots. #posatlamascareta

Per cert, demà a les 12 h, davant de tots els centres assistencials de Catalunya (CAPs i hospitals), 
els col·legis professionals de les diferents professions sanitàries ens demanen fer 2 minuts de 
silenci en record de tots els i les sanitàries morts fent front a l’epidèmia de la Covid19. D.E.P 
companys/es. A Espanya més de 48.000 sanitaris s’han contagiat i 76 han mort, una autèntica 
barbaritat.

Avui l’abraçada virtual és per tota la Llar de St. Josep: usuaris/es, religioses, treballadors/es i tot-
hom que ha col·laborat per no tenir cap usuari infectat, malgrat la fragilitat de molts dels seus 
residents. A seguir igual. No defalliu que aquest virus és molt agressiu.

Urgellencs/ques, sense vosaltres NO ens en sortirem! Necessitem que porteu mascareta. Els 
sanitaris la porten tot el dia i no passa res, poden parlar i riure igual; de fet han après a somriure 
amb la mirada. A més n’hi ha de molt maques i divertides.

Posa’t la   i #EnsEnSortirem
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Avui, a l’Estat Espanyol es reporten 439 (+13) nous casos per PCR; 184 (+ 8) noves morts; 65 
(+41) nous ingressos a UCIs, i també 1.843 (+2) altes. Segueixen sense baixar ni contagis, ni 
ingressos a UCIs, ni morts. En total ja hi ha 228.691 contagiats confirmats per PCR; 271.095 
contagiats diagnosticats per qualsevol test; 27.104 morts, i 140.823 altes.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 4.396.836 persones; amb 295.879 morts i 1.638.630 
persones recuperades. El 2% dels casos actius requereixen ingrés a UCIs. Les pitjors xifres són 
a Estats Units, Espanya i Rússia.

A Catalunya des d’ahir, comparades amb el dia anterior i totals.
X Nous positius: 322, 57 menys (61.677)
X Casos greus: 353, 16 menys.
X Altes hospitalàries: 313, 32 menys (35.443)
X Persones mortes: 52, 51 menys (11.403: residències: 3.375; centres sociosanitaris: 154; 
domicilis: 617; hospitals i altres: 7.257)

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats, ni pendents de resultats (els d’ahir han 
donat negatiu). Hi ha 142 persones aïllades a casa: 15 són casos confirmats, 60 sospites i 67 con-
tactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 227 persones (segueix pujant: 13 més).

Avui hem fet unes infografies amb les mesures econòmiques de suport per a famílies i empreses 
per reduir l’impacte de la crisi. Aquest 1’1 M d’€ que posem a disposició de famílies, empreses i 
autònoms. Ja us anirem informant de com demanar-les a mesura que disposem de les convoca-
tòries obertes.

Des de dilluns estem en fase 1, i s’han reobert les terrasses a la Seu; però és molt important que 
es compleixi l’aforament i les distàncies de seguretat. També cal respectar els horaris de les sor-
tides. A les 23h tothom ha de ser a casa. Per tant, avui hem decretat que les terrasses tanquin a 
les 23h. No podem estar tanta estona al carrer o no arribarem a la fase 2. Gràcies per col·laborar!

Tots tenim moltes ganes de tornar al Palau d’Esports, uns/es a jugar i molts a gaudir del bàsquet 
i del nostre Sedis. Per això la Geo i l’Andrea (quin plaer veure’t de nou per casa teva) també es 
posen la mascareta i ens demanen que ens la posem totes i tots. #posatlamascareta

Per cert, demà a les 12 h, davant de tots els centres assistencials de Catalunya (CAPs i hospitals), 
els col·legis professionals de les diferents professions sanitàries ens demanen fer 2 minuts de 
silenci en record de tots els i les sanitàries morts fent front a l’epidèmia de la Covid19. D.E.P 
companys/es. A Espanya més de 48.000 sanitaris s’han contagiat i 76 han mort, una autèntica 
barbaritat.

Avui l’abraçada virtual és per tota la Llar de St. Josep: usuaris/es, religioses, treballadors/es i tot-
hom que ha col·laborat per no tenir cap usuari infectat, malgrat la fragilitat de molts dels seus 
residents. A seguir igual. No defalliu que aquest virus és molt agressiu.

Urgellencs/ques, sense vosaltres NO ens en sortirem! Necessitem que porteu mascareta. Els 
sanitaris la porten tot el dia i no passa res, poden parlar i riure igual; de fet han après a somriure 
amb la mirada. A més n’hi ha de molt maques i divertides.

Posa’t la   i #EnsEnSortirem

14/5 
Bona nit!
Si mirem la gràfica de contagis diaris de l’Alt Pirineu i Aran veurem que les dades són bones a la 
nostra vegueria, però no ens confiem:

X Rentat de mans
X 2 metres de distància
X Mascareta, sempre 
X No ens toquem els ulls sense rentar-nos les mans

Només si ho fem bé #EnsEnSortirem

Avui a l’Estat Espanyol tornen a pujar els contagis, amb 506 nous casos diagnosticats per PCR, i 
les morts (217). Segueixen sense baixar ni els contagis ni les morts. En total ja hi ha 229.540 con-
tagiats confirmats per PCR; 272.646 contagiats diagnosticats per qualsevol test; 27.321 morts, i 
143.374 altes.

El CatSalut reporta 52 persones difuntes a Catalunya; I avui al matí el Ministerio, però, notifica 
que han estat 131 les persones mortes en el mateix temps a Catalunya. Algú hauria de donar 
explicacions d’aquest desgavell de dades! Aquest desordre genera encara més tensió i alarma 
entre la població.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 4.494.873 persones; amb 301.778 morts i 1.691.625 
persones recuperades. Estats Units és el país més afectat (1.443.946 contagiats i 86.244 morts), 
seguit d’Espanya i Rússia; a Brasil estan augmentant significativament els afectats.

A Catalunya des d’ahir i comparades amb el dia anterior i total:
X Nous positius: 938, 616 més (62.615)
X Casos greus: 334, 19 menys
X Altes hospitalàries: 173, 140 menys (35.616)
X Persones mortes: 37, 15 menys (11.440)

S’han triplicat els contagis respecte a ahir. Espero que sigui per l’increment de PCR realitzades, 
però no m’agrada gens aquesta dada. 
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A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats per Covid19; tampoc hi ha persones pen-
dents de resultats. A casa hi ha 142 persones aïllades: 15 són casos confirmats, 59 sospites i 69 
contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 231 persones.

Els professionals del CAP de la Seu han habilitat un espai obert per recollir les mostres per les 
PCR als pacients amb símptomes, als que els metges indiquen la prova. No s’ha de fer a tota la 
població, però sí a qui pot estar malalt per identificar-lo al més aviat possible.

Avui s’ha fet a #laSeu un acte molt emotiu en record de tots els professionals sanitaris que han 
mort fent front a la pandèmia. Ha comptat amb la participació de professionals sanitaris, cossos 
de seguretat i veïns de la ciutat. A Espanya més de 41.000 sanitaris s’han contagiat i 70 han mort. 
Com a societat, això no es pot tolerar. DEP companys/es.

Els companys del CDIAP de l’Alt Urgell ofereixen un nou servei: una consulta en línia adreçada 
a totes les famílies amb nadons de 0 a 6 mesos de l’Alt Urgell, per resoldre -via mail- els seus 
dubtes sobre criança, estimulació, relacions familiars, etc. Són moments de molts dubte i de ben 
segur que serà de gran ajuda.

Durant aquesta època tan complicada de les nostres vides, molts nens i nenes de la Seu han fet 
anys. Gràcies a la nostra Policia Municipal han rebut el petit-gran detall d’un aniversari amb 
sirenes. Moltes gràcies a tots/es! https://youtu.be/gwjJxkcrv1w

Avui hem sabut que la iniciativa de micromecenatge per recaptar fons pels sanitaris de la Fun-
dació Sant Hospital ha recaptat 4.001 euros, amb 99 aportacions; de l’import total, 116,02 és la 
comissió de la plataforma Leetchi i 3.884,98 és l’import que ha rebut l’hospital. Moltes gràcies a 
tothom! Especialment al Toni Olm per la iniciativa.

Ahir l’Òptica Isern va entregar 143 ulleres graduades per a un projecte solidari de l’ONG Cruza-
da por la Alegría, presidida per l’urgellenc Pere Mentruit. Les ulleres s’han muntat, sota recepta 
mèdica personalitzada, pels nens i nenes d’Oncologia de l’Hospital Infantil Sur de Santiago de 
Cuba. El finançament, 7.108,20€, prové de la regidoria de Solidaritat de l’Ajuntament. Una regi-
doria on el Joan Gurrera està fent una feina excepcional.

Avui l’abraçada virtual és per les famílies i amics de tots els sanitaris que han mort per fer front 
a la pandèmia. Un dels grans problemes d’aquesta crisi ha estat no saber protegir-los. Com a 
societat, és imperdonable.

Recordeu que, tant en Fase 0 com en Fase 1 es mantenen les franges horàries de sortida. Potser 
manca una mica de coherència en tot plegat, però és VITAL protegir la nostra gent gran i prote-
gir els nostres sanitaris. Actuem amb prudència.   i        sempre!

15/5 
Bona nit!
Avui fa just 2 mesos que vaig començar a fer aquest report diari per informar-vos de la situació 
del coronavirus a casa nostra, així com a Catalunya i al món. Una situació excepcional que ens 
ha trasbalsat, ha canviat tot allò que coneixíem i ha evidenciat la nostra fragilitat.

https://youtu.be/gwjJxkcrv1w
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Encara estem al mig de tot plegat; ens resta un llarg camí i no sabem si hi haurà rebrot (o quan 
serà el rebrot) ni la magnitud de les conseqüències en salut, salut mental, vulnerabilitat social 
i econòmica que comportarà. Només espero que en traiem les conclusions correctes i que tin-
guem memòria.

A l’Estat Espanyol en les darreres 24 hores s’han reportat 549 nous casos de coronavirus (total 
230.183) i 138 nous morts (total 27.459, xifra que continua glaçant la sang). Ahir van ingressar 29 
nous pacients a les UCIs (cap a Catalunya). I en total ja s’han donat d’alta 144.783.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 4.580.048 persones; amb 305.588 morts i 1.735.386 
persones recuperades. Estats Units és el país més afectat (1.465.047) contagiats i 87.299 morts). 
Espanya és el 2n país del món amb més morts per habitants (587 morts/1 M habitants), després 
de Bèlgica.

Catalunya registra avui 37 morts més (igual que ahir) i baixen els casos respecte d’ahir. Avui 
hi ha hagut 499 casos i 115 altes. En total hi ha 63.114 casos detectats, 193.596 sospitosos, 11.477 
defuncions i 35.731 altes.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats per Covid19, i a casa tenim aïllats 145 
veïns i veïnes: 14 són casos confirmats, 62 sospites i 69 contactes sense símptomes; ja s’ha donat 
l’alta a 233 persones. Recordeu que són dades de tota l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell.

Aquest gràfic compara com cada país ha afrontat la pandèmia, observant el resultat en morta-
litat i repercussió econòmica. N’hi ha que han aconseguit salvar vides, altres l’economia, altres 
(pocs) ambdues coses (molt bé!)... Altres cap de les dues coses. Que cadascú tregui les seves 
pròpies conclusions.

Amb l’objectiu de facilitar el distanciament social per evitar la transmissió del coronavirus i aug-
mentar l’espai disponible per mantenir l’aforament per a les terrasses de bars i restaurants -amb 
la distància permesa-, aquest cap de setmana iniciem una prova pilot per peatonalitzar dissabtes 
a la tarda i diumenges el carrer Sant Ot, des de la plaça de les Monges fins la plaça de Catalunya, 
i el tram final de Regència d’Urgell. Esperem tenir més espai per als vianants.

Aquest dissabte al mercat, provisionalment al passeig Joan Brudieu, podeu passar a recollir les 
bosses compostables pel cubell de reciclatge orgànic. T’hi esperem, però amb mascareta.

L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha editat la `Guia de suport per a la venda 
online. Noves oportunitats digitals pel comerç de proximitat’ que vol ser una eina de formació 
dirigida als comerços locals de la ciutat. Aprofiteu-la! https://bit.ly/3cGp09S

Avui l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell ha acabat el cicle “Desconfinem la història”. 
Una enorme iniciativa fruit del confinament. Gràcies als 23 ‘desconfinadors’ que ens heu fet 
gaudir amb la nostra història i el vostre talent. 
Podeu recuperar el cicle a www.bit.ly/desconfinemiecau i el comiat aquí https://youtu.be/kYYC-
n5M4jsM

Avui les alcaldesses i alcaldes de l’Alt Urgell ens hem reunit amb la delegada de Salut de l’Alt Pi-
rineu per fer un seguiment de la feina feta pel Departament de Salut a la nostra Regió Sanitària. 
Queda molt per fer, i tenir la informació de primera mà i compartida entre tots és fonamental. 
És vital, i més ara, remar tots junts.

https://bit.ly/3cGp09S
http://www.bit.ly/desconfinemiecau
https://youtu.be/kYYCn5M4jsM
https://youtu.be/kYYCn5M4jsM
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Avui l’abraçada, aquesta no virtual, és per la meva família més propera. Cada dia van a dormir 
més tard esperant que acabi de penjar aquest report diari a les xarxes. Espero que algun dia em 
perdonin el temps que els estic robant per culpa d’aquest maleït virus. Us estimo molt.

Fa 2 mesos pensàvem que començàvem una marató. Que equivocats estàvem! Tot just fèiem 
les primeres passes d’una ultra trail, amb un desnivell mai imaginat fins ara. No hem fet ni els 
primers quilòmetres. Molts ànims a tothom! Ja falta menys per la meta, però encara està molt 
lluny, està sent dur, i serà dur, molt dur. I només #EnsEnSortirem si la correm en equip!

Que la força ens acompanyi!! Que la mascareta t’acompanyi!!

Gràcies Olga & Sabina per la idea de l’eslògan i la infografia 

#quelamascaretatacompanyi
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16/5 
Bona nit!
Per primer dia, des del 19 de març, a les UCIs catalanes hi ha més malalts ingressats per altres 
malalties que per la Covid19. A tot el país hi ha una tendència a la baixa dels contagiats, ingres-
sos a hospitals, a UCIs i morts. No obstant, això no vol dir que s’hagi acabat; vol dir que si fem 
les coses bé podrem seguir avançant en la desescalada. 

Si seguim igual, si seguim amb una taxa de reproducció del coronavirus baixa i amb una baixa 
incidència de casos, el dia 25 de maig podríem passar a fase 2. https://bit.ly/2AzXpZI I tot això 
depèn de:

1. Distància de seguretat entre nosaltres (2 m parats, 10 m corrent i 20 m en bicicleta)
2. Rentats de mans (o desinfecció amb gel hidroalcohòlic)
3. 
4. Complir les distàncies i   a les terrasses

Els morts per coronavirus a Espanya han tornat a caure. En les últimes 24 hores han mort 
102 persones, fet que fa pujar la xifra total fins els 27.563, i s’han diagnosticat 539 contagiats més; 
un total de 230.698 positius per PCR. Fins ara, han superat el virus 144.446 persones (337 més). 
Baixen les xifres, però cada mort és un somni truncat i una família destrossada.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 4.685.336 persones; amb 310.775 morts i 1.794.251 
persones recuperades. Estats Units és el país més afectat (1.495.468) contagiats i 88.987 morts), 
seguit d’Espanya i Rússia. Ara mateix les gràfiques de creixement dels contagis de Rússia i el 
Brasil són les més preocupants.

Catalunya avui registra 34 noves morts (1 mort ja és massa, però és la xifra més baixa des del 19 
de març). En total ja han mort 11.511 persones. Els contagis també baixen, avui són 225 per un 
total de 63.339. A les UCIs resten 297 pacients. I en total s’han donat d’alta 35.949 malalts.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats per Covid, i a casa (a tota l’àrea del CAP 
de la Seu d’Urgell) tenim aïllats 143 veïns i veïnes: 14 són casos confirmats, 62 sospites i 67 con-
tactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 236 persones.

Gràcies a l’estudi serològic poblacional fet a Andorra sabem que un 9’44% de la població del 
país veí ha passat el coronavirus. I ens dona altres dades molt interessants, com que les IgM 
duren força temps positives. De fet, un 6% són IgM + amb IgG -, i d’aquests un 95% tenen PCR 
negativa.

A l’Alt Pirineu i Aran es calcula que menys d’un 4% ha passat el coronavirus. El resum d’aquestes 
dades d’Andorra i de la nostra vegueria, és que ara el virus circula poc, però circula, i que hi ha 
molt poc gent immunitzada.

Per tant, podem seguir avançant en la desescalada, però amb molt de compte. Si el virus comen-
ça a repuntar, pujarà molt perquè infectarà a molta gent. I molts infectats són molts ingressos 
i molts morts. Anem amb compte!! I sempre amb les mans netes (o desinfectades), mantenint 
distàncies i amb mascareta.

https://bit.ly/2AzXpZI
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Avui les i els nostres joves de la Seu i Castellciutat (amb l’@OJAU) han iniciat una campanya 
per conscienciar a tothom de la importància de portar la mascareta. Aquesta pandèmia només 
la superarem amb l’ajuda de tothom; i els joves sou fonamentals per fer-ho. Milions de gràcies!! 
Som-hi Seu!! Som-hi joves! Som-hi TOTS! #quelamascaretatacompanyi

Aquesta tarda s’ha iniciat la prova pilot per peatonalitzar durant el cap de setmana (des de dis-
sabte a la tarda) el carrer St. Ot i el tram final de Regència d’Urgell. Esperem tenir més espai pels 
vianants. Avui el temps no ha acompanyat per valorar-ho, poc a poc i veurem com va.

Ja es pot comprar les butlletes de la cistella solidària de la revista Les Mesures. Per 10€ pots 
endur-te una cistella que serà espectacular i sobretot col·laborar amb les famílies en risc de 
vulnerabilitat. Som #territorisolidari

Avui acabo amb l’abraçada virtual per tot el jovent de la Seu i Castellciutat. Amb vosaltres i les 
vostres mascaretes #EnsEnSortirem GRÀCIES!! #quelamascaretatacompanyi

17/5 
Bona nit!
Avui al @Segrecom, dins del personal de 1a línia contra la Covid19, tenim representació de la 
Seu; concretament del personal de neteja (Carmen), treball social (Lorena) i col·lectiu mèdic 
(Montse) #laseupower. #EnsEnSortirem gràcies a tots (i sobretot totes!) vosaltres, tots/es 
som fonamentals. Orgull és poc.

El nombre de morts per coronavirus a Espanya continua decreixent. En les últimes 24 hores 
se n’ha registrat 87, fet que situa la xifra en 27.650. Aquesta és el nombre més baix dels últims 
mesos i la primera vegada que se situa per sota dels 100 morts des del pic de la pandèmia. Però 
87 morts són massa morts. Avui també es reporten 421 nous casos, per un total de 231.350 con-
firmats. I ja s’han recuperat 149.576 pacients.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 4.769.108 persones; amb 314.489 morts i 1.842.856 
persones recuperades. Estats Units és el país més afectat (1.514.230 contagiats i 90.246 morts) i 
Rússia ja és el 2n (281.752 afectats i 2.631 morts), superant Espanya en afectats.

A Catalunya, des d’ahir i comparades amb ahir i total:
X Nous positius: 102, 123 menys (63.441)
X Casos greus: 295, 2 menys.
X Altes hospitalàries: 146, 128 més (36.095)
X Persones mortes: 43, 9 més (11.554: residències: 3.409; centres sociosanitaris: 162; 
 domicilis: 625; hospitals i altres: 7.358)

Els positius cauen molt i les morts estan estabilitzades al voltant de 40 al dia .

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats positius. A casa (a tota l’àrea del CAP de 
la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 144 veïns i veïnes: 14 són casos confirmats, 61 sospites i 69 con-
tactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 238 persones.
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Ahir es va fer una nova recàrrega de les targes de prepagament de les beques de menjador esco-
lar. Recordeu que aquest ajut va iniciar-se quan va arrencar el confinament, i es va recarregant 
mentre l’escola no es reinicia. Cal ser al costat dels més vulnerables. https://bit.ly/2WAbbEe

Ahir, dissabte, el Ministerio de Sanidad va publicar unes normes que flexibilitzen determinades 
restriccions. A nosaltres (fase 1) a partir de demà se’ns permet:

X La pesca i la caça dins de la regió sanitària.
X Els esportistes federats (només els federats) podran fer esport a l’aire lliure dins la pro-
víncia, mantenint les franges horàries de 6h a 10h i de 20h a 23h, en municipis de més de 
10.000 habitants (això també ho han canviat).
X Es permet obrir als locals comercials de més de 400m2 si la superfície oberta al públic 
és menor de 400m2.
X Fer rebaixes si no hi ha aglomeracions  https://bit.ly/2zP1U1S

 Això inclou els ciclistes, tal com explica la Federació Catalana de Ciclisme en aquest comunicat, 
on es recorda que l’acreditació dels federats és la llicència federada de la temporada 2020, sigui 
del tipus que sigui (no inclou targetes bici). https://bit.ly/2LAWBWG

Els nostres joves continuen amb la seva campanya per fomentar l’ús de la mascareta. Avui han 
estat l’Ivo, la Marta, la Inés i el Roger que ens han regalat un nou vídeo amb 

Fem el mateix? #quelamascaretatacompanyi  Gràcies @OJAU x aquesta iniciativa

Avui l’abraçada virtual és per tots els esportistes que aquests dies, tot i les incongruències, prac-
tiquen esport dins del municipi i a les franges permeses. Aviat ho podreu fer d’una forma més 
racional.

Recordeu que demà, dilluns, els nostres comerços, els de #laSeu, tornen a aixecar la persiana 
una setmana més. #EnsEnSortirem només entre tots #compraalaseu #fempoble #SomhiSeu

I recordeu també que amb la mascareta jo no et contamino a tu i tu no em 
contamines a mi.

#EnsEnSortirem #quelamascaretatacompanyi

18/5 
Bona nit!
Iniciem la segona setmana en fase 1 al Pirineu i de moment, ni a nivell local ni general, hi ha 
hagut un increment important de contagis de la Covid19. Les nostres xifres segueixen estables 
i això ens fa ser moderadament optimistes de cara a passar a la fase 2 el proper dilluns. Recor-
deu que això depèn de que respectem la distància personal dels 2 metres, el rentat de mans i la 
mascareta.

A Espanya segons dades de @desdelamoncloa, en les darreres hores, hi ha hagut 285 nous conta-
gis i 59 defuncions. La letalitat ha passat de ser de l’11% en el pic de la pandèmia al 2% en els dies 
més recents. No obstant, no oblidem que parlem d’un total de 231.635 contagiats confirmats, 
27.709 morts i 149.576 recuperats. Una barbaritat.

https://bit.ly/2WAbbEe
https://bit.ly/2zP1U1S
https://bit.ly/2LAWBWG
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A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 4.864.769 persones, amb 318.828 morts i 1.889.098 
persones recuperades. Estats Units és el país més afectat, seguit de Rússia, Espanya i Regne 
Unit.

El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 60.148 ca-
sos positius i 205.164  casos possibles  d’infecció de coronavirus. El nombre de morts arriba 
als 11.666, 112 les darreres hores. Des de l’inici de la pandèmia s’han comptabilitzat fins avui 
36.208 altes hospitalàries. Avui el nombre de positius reportat és molt alt (3.293), potser hi ha 
algun problema de registre? 

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats per Covid19 i incrementant poc a poc la 
resta d’activitat (avui 7 pacients a quiròfan per cirurgies programades, per exemple). La bona 
notícia és que s’ha fet PCR a tots els usuaris del Seminari i als treballadors/es que en tenen cura 
i els del Taller Claror i TOTHOM ha donat negatiu!! Bé!! 

A casa (a tota l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 135 veïns i veïnes: 15 són casos 
confirmats, 54 sospites i 66 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 248 persones. Com 
veieu hi ha 10 altes més, però hem tingut un nou pacient positiu que hem hagut d’aïllar a casa. 
Compte que el virus encara el tenim a l’Alt Urgell! 

A l’Ajuntament ho estem preparant tot per entrar a la fase 2 amb les mesures de seguretat per 
l’atenció al ciutadà. Seguirem amb l’aposta de fer el màxim nombre de tràmits de forma telemà-
tica i l’atenció presencial es farà sempre sota cita prèvia i  . La Covid19 ha accelerat un canvi 
que teníem pendent de fer cap a l’era digital. https://bit.ly/2TgPk2F

Avui deixeu-me agrair la feina de la regidora Carme Espuga. Des del primer dia ha treballat in-
cansablement per tothom, en àrees que es veuen molt poc, però sort en tinc de tenir-la a l’equip, 
sense ella, res d’això hagués estat possible.

I amb ella al capdavant i gràcies a l’adaptabilitat dels treballadors municipals l’activitat no s’ha 
aturat. Des del 16 de març i a través del teletreball s’ha atès un total de 2.117 trucades i s’ha donat 
tràmit a un total de 1.205 sol·licituds al registre d’entrada. Al vostre servei!

El Govern català ha decretat que els esportistes federats podran fer esport a l’aire lliure dins 
l’àmbit territorial de la seva Regió Sanitària. La FEEC ha actualitzat les FAQS #FEEC amb 
aquests canvis. Aquí les teniu: bit.ly/2LC5Ndn

Avui estem contents de felicitar a l’Antoni, un urgellenc que celebra 105 anys. Ara viu a Lleida, 
però cada any ens acompanya a les Caramelles de la Germandat de St. Sebastià, d’on és el germà 
més veterà. Per molts anys! Són bons els aires del Pirineu. 

Avui l’abraçada virtual és per tots els treballadors de l’Ajuntament. Donar el servei en estat 
d’alarma i confinats no ha estat gens fàcil. Tots i totes s’han hagut d’adaptar i treballar de forma 
molt diferent. Però amb moltes ganes i tota la seva professionalitat, ho han fet amb nota. Moltes 
gràcies companys/es!

Recordeu que el virus encara el tenim aquí, no ha marxat. I nosaltres estem cada 
cop més al carrer, o sigui que, no ens relaxem: rentat de mans, distància física i mascareta!!!

#EnsEnSortirem #SomhiSeu #SomhiCastellciutat

https://bit.ly/2TgPk2F
http://bit.ly/2LC5Ndn
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19/5 
Bona nit!
Perdoneu per les hores: són les 23.50 h i no han sortit les dades actualitzades de Catalunya, o 
sigui que, avui no us les puc explicar. 

Avui és el Dia Mundial de la Metgessa i del Metge de Família, que són l’eix vertebrador i la porta 
d’entrada al sistema sanitari i, en tota la pandèmia de la Covid19, han estat i són peça clau. Grà-
cies a totes/es per la vostra feina, aquests dies i sempre.

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran no s’ha registrat cap mort per coronavirus des del pas-
sat 18 d’abril. Una bona notícia que s’afegeix a la que tampoc no hi ha cap ingressat per Covid-19 
als nostres hospitals, després que divendres rebés l’alta l’últim pacient. Seguim bé, però no ens 
confiem! Encara tenim el coronavirus a casa nostra.  Info https://bit.ly/3bHbLUR
Avui hi ha hagut un discret repunt de morts i contagiats a Espanya que, malauradament, ha 
frenat el descens d’aquests dies. En les últimes 24 hores han mort 83 persones més (xifra total 
27.778), s’han diagnosticat 295 contagiats més (total 232.037) i hi ha hagut 11 nous ingressos a les 
UCIs. Cada dia repassem les xifres, però recordem que darrera de cada mort hi ha una persona 
i una família. Només un és massa.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 4.927.523 persones, amb 320.957 morts i 1.929.421 
pacients ja recuperats. Estats Units és el país més afectat, seguit de Rússia, Espanya i Brasil - que 
ja és el 4t, superant el Regne Unit-.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa (a tota 
l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 126 veïns i veïnes: 13 són casos confirmats, 49 
sospites i 64 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 258 persones. (20 més que ahir).

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions d’€ per fer 
front als efectes de l’emergència sanitària. L’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de 
la Seu dona suport per la seva tramitació i gestió per a tothom que no pugui fer-ho telemàtica-
ment. Abans, però, caldrà trucar per demanar cita al 670 050 436. Important aprofitar-ho!
Info  https://bit.ly/2ThVLSS

Pel que s’ha fet públic, tot i que encara no és oficial, sembla que finalment serà obligatori portar 
mascaretes en espais tancats i al carrer quan no es pugui mantenir les distàncies. Arriba tard 
(uns 2 mesos, més o menys), però finalment sembla que arribarà. Crec que és imprescindible 
per controlar la pandèmia. 

La campanya dels vídeos de l’OJAU i el jovent de la Seu i Castellciutat amb el lema d’Star Wars 
#quelamascaretatacompanyi ha tingut molt èxit. De fet, en pocs dies algun vídeo ja ha arribat 
a les 1.400 visualitzacions. Gràcies a tots els que hi col·laboreu. Segur que ajudarà a conscienci-
ar-nos de la seva importància. És vital!

Amb la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament hem reobert el parc caní, tot coincidint 
amb la segona setmana de la fase 1 de desescalada. També hi trobareu en funcionament la font 
d’aigua i els dispensadors de bosses per recollir els excrements dels vostres animals. Poc a poc 
s’anirà reobrint tot.

https://bit.ly/3bHbLUR
https://bit.ly/2ThVLSS
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L’àrea de comerç de l’Ajuntament va actualitzant el document amb tots els comerços oberts de 
la Seu, que cada cop és més llarg i amb més serveis.  Recordeu que ara és més important que mai 
comprar a la Seu per ajudar la nostra gent. El teniu a la nostra webs #compraalaseu
Info https://bit.ly/3e0Dbqp

Avui l’abraçada virtual és per tot l’equip de Salut Mental de la Seu i l’Alt Urgell. Aquesta cri-
si porta una derivada associada important en salut mental, amb empitjorament pel confina-
ment de les malalties preexistents i l’aparició de noves. Gràcies a la vostra feina incansable tots 
aquests efectes s’estan pal·liant. Sou enormes!

Recordeu que el virus no pot circular sol, ens utilitza a nosaltres per fer-ho. Per això mentre hem 
estat confinats s’ha controlat la situació. I també per això ara que comencem a sortir hem de ser 
molt responsables!! És a les nostres mans i  seguir bé! Som-hi Seu! #EnsEnSortirem

20/5 
Bona nit!
Fa 10 dies que som a la fase 1; la RHO segueix controlada i el diagrama de risc de Catalunya ja 
està en zona verda (baix risc). Però compte que hi ha molt poca gent immunitzada!

O sigui, molt important:
1. Distància física 2. Rentat i/o desinfecció de mans 3. Mascareta

A Espanya el nombre de morts creix en relació al dia d’ahir, amb 95 persones. Són una dotzena 
més, però es manté la tendència descendent comparat amb setmanes anteriors. El total de difunts 
per la Covid19 s’enfila fins a 27.888. Els nous infectats han repuntat en més d’un centenar en rela-
ció a dimarts -amb 416- per un total de 232.555. Avui, també, 31 pacients més han ingressat a la UCI.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat més de 5 milions de persones (5.042.506), amb 
327.272 morts i 1.995.046 pacients ja recuperats. Els Estats Units és el país més afectat, seguit de 
Rússia, Espanya, el Brasil i el Regne Unit.

Ja són gairebé les 24h i encara no han sortit les dades d’avui de Catalunya, ja us les explico demà.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa (a tota 
l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 128 veïns i veïnes: 12 són casos confirmats (1 
menys que ahir), 52 sospites i 64 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 260 persones. 
(2 més que ahir).

Per fi a partir de demà és obligatori l’ús de la mascareta! L’haurà de portar tothom a partir de 6 
anys i es recomana pels nens i nenes entre 3 i 5 anys. S’ha de dur sempre que no es pugui man-
tenir una distància de 2m:

X A la via pública
X En espais a l’aire lliure
X En espais tancats d’ús públic o que estiguin oberts al públic
X No és obligatòria per a persones amb dificultats respiratòries, que ho tinguin contrain-
dicat per motius de salut; persones amb discapacitat o dependència, i per fer activitats in-
compatibles (com ara menjar i beure) o per causa de força major o situació de necessitat.

https://bit.ly/3e0Dbqp


103

En principi, dilluns vinent ens situarem a la fase 2. A partir d’aquell moment, les escoles podran 
obrir per facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies que tenen més dificultats. Ho 
hem de preparar tot, ho hem de fer molt bé i amb totes les mesures, però ens servirà per apren-
dre com fer-ho a partir del setembre i anirà molt bé per aquests nens i nenes. Gràcies a tot el 
col·lectiu de docents!!

El proper dilluns 25 de maig s’inicien les preinscripcions en línia del Pla de Transició al Treball 
(PTT) per al curs 2020-2021. S’ofereix la formació professional en el perfil d’auxiliar en vendes, 
oficina i atenció al públic. Tot i la situació sanitària, els alumnes del PTT han seguit la seva for-
mació telemàticament i actualment han iniciat el projecte integrat, amb l’elaboració d’un vídeo 
amb entrevistes a personal essencial que ha treballat durant la Covid19. Bona feina!! https://bit.
ly/2AMvjdN

Dilluns vinent es restablirà el pagament de les zones blaves i verdes de la Seu - que es va suspen-
dre a l’inici de l’estat d’alarma- tot coincidint amb la previsió d’entrada a la fase 2. Hem esperat 
al màxim però ara ja necessitem reactivar-ho i dinamitzar la rotació dels vehicles en la zona 
comercial. + informació: https://bit.ly/3bQWMaW

L’UBSU organitza del 25 al 30 de maig la Setmana anti-covid19, amb el lema “El Comerç de la 
Seu és la pera!” La campanya preveu oferir vals que es podran bescanviar per una pera. Una 
manera de retornar als urgellencs/ques la confiança en el nostre comerç. 
#compraalaseu + informació: https://bit.ly/36gS5Gb

Com que la vida continua, avui a l’Ajuntament s’ha signat la incorporació com a funcionaris dels 
9 auxiliars administratius que van aprovar les darreres oposicions, un cop superat el període de 
prova. Avui l’abraçada virtual va per tots/es vosaltres!! Enhorabona!

Seguim amb molta prudència, no ens podem confiar en cap moment. El virus no ha marxat i 
tenim poca gent immunitzada: no li donem cap oportunitat o ho lamentarem molt. Vinga Seu, 
ho estem fent bé!! Seguim igual i #EnsEnSortirem

21/5 
Bona nit!
Es calcula que el confinament ha reduït la taxa d’infecció de la Covid19 un 70% i la mascareta, 
un 60%. Fins avui no era obligatòria a Espanya (i tampoc a tot arreu). Anem tard, sempre! Però, 
com a mínim, ja ha arribat!!    https://bit.ly/2WPoBvZ

Avui a Espanya, segons el Ministerio de Sanidad, ha estat el dia amb menys morts des del passat 
16 de març, amb 48 en total. No obstant, no se sumen les dades de Catalunya perquè, segons 
explica, el govern català no ha pogut actualitzar les dades per problemes de validació.  De totes 
maneres, la xifra global de morts és de 27.940.

Quant a contagis, Espanya en suma 344 (també sense les dades de Catalunya), per un total 
233.037 diagnosticats amb PCR, i 47.080 més per proves d’anticossos. A les UCIs han ingressat 
20 malalts més.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat més de 5 milions de persones (5.138.986), amb 
331.696 morts i 2.050.460 pacients ja recuperats. Estats Units és el país més afectat, seguit de 

https://bit.ly/2AMvjdN
https://bit.ly/2AMvjdN
https://bit.ly/3bQWMaW
https://bit.ly/36gS5Gb
https://bit.ly/2WPoBvZ
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Rússia, Brasil (que ha superat a Espanya), Espanya i el Regne Unit. Espanya és, després de Bèl-
gica, el 2n país en morts per habitants.

A Catalunya, segons el @CatSalut (són dades d’ahir, així no us faig el resum tan tard, ara que 
estem més estables) hem tingut 281 nous contagiats, 20 nous morts i 177 noves altes hospitalà-
ries. A les UCIs queden 245 pacients ingressats per la COVID19, sense cap nou ingrés. En total 
hi ha 63.259 casos confirmats, 11.723 defuncions i 36.579 altes hospitalàries. Anem millor, i de 
moment no hi ha rebrot.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa (a tota 
l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 122 veïns i veïnes: 11 són casos confirmats (1 
menys que ahir), 48 sospites i 63 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 276 persones 
(16 més que ahir).

El proper dilluns, si a la Seu d’Urgell s’entra a la fase 2, reobrirem les instal·lacions esportives. 
Amb mesures de prevenció i seguretat, amb seny i sentit comú: seguim i seguirem sent #ciutat-
desport. Gràcies a tothom per la vostra col·laboració! https://bit.ly/3gcieL9

Per cert: per la tornada a les escoles, la proposta inclou que els nens/es han de tenir el calendari 
de vacunes al dia. Em sembla perfecte! Hi ha malalties de fàcil prevenció amb les vacunes que 
pertoquen. Per tant, els llits dels hospitals i les visites a primària s’han de reservar per les malal-
ties que no podem prevenir tan fàcilment.

Aquesta setmana s’ha presentat ‘Jo viatjo a casa’, un nou moviment que vol ajudar a promoure 
el turisme rural com “una manera de poder fer vacances i viatjar malgrat les conseqüències de la 
Covid19”, alhora que contribueix a “salvar els petits productors turístics del territoris”. 
https://youtu.be/gNX0Z4tCtbE

I l’abraçada virtual d’avui és per a les tres persones que m’ajuden cada dia a preparar aquest 
report diari: qui em passa les dades sanitàries de casa nostra i qui m’hi fa una darrera revisió 
lingüística. No us penseu que això ho faig tot sol! Tinc un enorme equip amb mi! Gràcies a tots 
3; us deixo en l’anonimat, com m’heu demanat. 

Acabo amb una bona notícia pel Sedis, per la Seu i pel bàsquet: la renovació de la Laura Penya 
per 2 anys més. Gaudirem del seu bàsquet 2 temporades més al Palau. Genial!  Quines ganes de 
bàsquet, quines ganes de Palau!

https://bit.ly/3gcieL9
https://youtu.be/gNX0Z4tCtbE
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22/5
Bona nit!
Confirmat: dilluns fase 2. Visca la Seu! Ho hem fet bé! Ens ho hem ben guanyat! Una passa 
més! Però, de nou, tenim un repte i una gran responsabilitat. Ho hem de seguir fent bé o millor 
encara, ja que ara tindrem més contacte al permetre’ns més activitat. Sobretot, les 3 regles d’or: 
2 metres + gel hidroalcohòlic + mascareta!

La fase 2 elimina les franges horàries de les sortides, excepte la reservada als col·lectius vulnera-
bles, entre els quals hi ha la gent gran (10.00-12.00 i 19.00-20.00 h). Les reunions –a l’exterior i 
dins de domicilis- podran ser ara de fins a 15 persones. I es permeten fer casaments - que se n’ha 
posposat uns quants ;) -. Diumenge us explico amb calma què més podrem fer.

Us comparteixo unes declaracions del Dr. Almirante, cap de malalties infeccioses de @vallhe-
bron al diari de Girona:

X La situació està sota control i el nombre de casos nous cada dia és extraordinàriament baix
X En poques setmanes estarem en un nivell de contagi pràcticament zero

A veure si te raó!  https://bit.ly/2ZtUxIk

A Espanya avui s’han reportat 446 nous contagis confirmats per PCR; 56 nous morts i 20 nous 
ingressos a les UCIs. En total ja tenim 234.824 pacients confirmats per PCR i 46.080 positius per 
test; 28.628 morts i ja 150.376 recuperats.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 5.232.431 persones, amb 335.636 morts i 2.112.080 
pacients ja recuperats. Estats Units és el país més afectat, seguit de Rússia, Brasil, Espanya i el 
Regne Unit. Les pitjors tendències són, ara mateix, a Rússia i Brasil.

A Catalunya ahir es van notificar 778 nous confirmats (tot i que 450 són notificacions de casos 
d’abans del 14 de maig) i 43 noves morts (compte que són 23 més que ahir, però que Espanya no-
més en comptabilitza 3). A les UCIs resten 234 pacients ingressats, sense cap nou ingrés en 24 h.

En total ja tenim 64.037 positius confirmats i 11.766 morts. Mirat amb perspectiva, la tendència 
de les darreres setmanes sembla bona (tot i que repeteixo que parlem de persones, famílies i 
amistats), però aquest desgavell de notificació de les dades no ens ajuda gens a interpretar-les.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa (a tota 
l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 110 veïns i veïnes: 12 són casos confirmats (1 
positiu més), 41 sospites i 57 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 289 persones (13 
més que ahir). Ja veieu que, amb compta-gotes, però encara hi ha casos positius.

El dijous, 4 de juny, tindrà lloc el taller en línia de sexualitat ‘Del plaer ignorat al plaer confinat’, 
adreçat a noies i dones. El taller ha estat organitzat per l’@OJAU i el Servei d’Informació i Aten-
ció a la Dona (SIAD). Encara hi ha places lliures. https://bit.ly/2ZpblQF

I avui també s’ha fet públic un vídeo com a fi del projecte “Ens connectem”, que us vull com-
partir. És la història de 20 parelles molt especials que durant aquests dies de confinament s’han 
conegut a distància i s’han apropat de cor. https://youtu.be/dsWilM5rxcU

https://bit.ly/2ZtUxIk
https://bit.ly/2ZpblQF
https://youtu.be/dsWilM5rxcU
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Avui l’abraçada virtual és per la bona gent de l’OJAU. Estan fent una gran tasca, sense fer soroll 
i amb projectes molt interessants i molt útils per tot el nostre jovent i per a tothom. Gràcies 
infinites!! #quelamascaretatacompanyi

Els col·legis de metges de Catalunya han editat un vídeo de reconeixement a tots els professi-
onals sanitaris que han afrontat la Covid19 i de record sentit als que hi han deixat la vida. Un 
honor i un orgull per al nostre país comptar amb tots aquests professionals. Un honor i un or-
gull que professionals de la @fshseu també siguin protagonistes del vídeo. Una abraçada a les 

famílies dels companys que ens han deixat. Avui us deixo amb aquest vídeo. #EnsEnSortirem!

23/5
Bona nit!
La possibilitat de rebrot de la Covid es calcula amb l’índex EPG (baix és inferior a 30; moderat 
si se situa entre 30 i 70; moderat-alt entre 70 i 100, i alt si supera el 100). A la Regió Sanitària de 
l’Alt Pirineu i Aran és de 4’2. Anem bé! https://bit.ly/2TyvpMK

A tot Catalunya els contagis, número de defuncions i ocupació de llits d’UCI també presenten 
una bona evolució. De moment, no hi ha rebrot. Seguim, però no ens relaxem: 

X 2 metres de distància
X Rentat de mans i/o gel hidroalcohòlic
X Mascareta
https://covid19.healthdata.org/spain/catalonia

Espanya registra en les últimes 24 hores una baixada de nous contagis (361) i de víctimes mor-
tals (48), amb 13 nous ingressos a les UCIs. En total ja s’han comptabilitzat 235.290 contagis 
confirmats per PCR i 28.678 defuncions.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 5.361.121 persones, amb 341.833 morts i 2.187.422 
pacients ja recuperats. Estats Units és el país més afectat, seguit de Rússia, Brasil, Espanya i el 
Regne Unit. D’aquests 5, Espanya és el que presenta més morts per 100.000 habitants.

A Catalunya la xifra de morts ha tornat a baixar després del repunt d’ahir. Des d’ahir, s’han re-
gistrat 34 noves morts i el total és ja de 11.800. La xifra de nous casos confirmats presenta una 
lleugera davallada, amb 757 de nous des d’ahir i el total arriba a 64.794. Després de dos dies sense 
nous casos greus, avui se’n sumen 8 més: actualment hi ha 214 persones a la UCI, una xifra que 
baixa dia a dia.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa (a tota 
l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 110 veïns i veïnes: 11 són casos confirmats (1 
menys que ahir), 36 sospites i 52 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 302 persones 
(13 més que ahir). Anem bé!!

@Salvaverges ha fet una gràfica amb les morts per la Covid a Catalunya per franges d’edat (amb 
dades extretes de @coronadades). Se’n desprèn que el 96% del total són persones de 60 anys 
o més. Cal que cuidem la nostra gent gran i respectem les seves franges horàries per sortir al 
carrer. ÉS VITAL!

https://bit.ly/2TyvpMK
https://covid19.healthdata.org/spain/catalonia
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Segons les dades actualitzades de l’OMS, entre els estudis per aconseguir la vacuna de la #CO-
VID19 ja n’hi ha 10 en fase clínica (estudis en humans) - 8 d’ells en fase 2 (són 3 fases en total)- i 
114 en fase preclínica. Molts ànims a tots aquests investigadors de tot el món, sou la nostra 
esperança. https://bit.ly/2LOXZVI

Avui al Diari d’Andorra hi ha una entrevista a la nostra tinent alcalde de desenvolupament local 
i ocupació, Mireia Font. Com ella diu: “Treballem per promocionar la ciutat com un destí segur 
i també volem aprofitar la bona connectivitat de la Seu per atreure talent tot incentivant el tele-
treball”. De tota crisi en surt una oportunitat. Bona feina Mireia i equip!  https://bit.ly/2WTkkI6

Amb la campanya de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell avui tenim uns quants famosos que ens estan 
ajudant a conscienciar-nos de la importància de la mascareta, com Lo Pau de Ponts o el Joan, 
bateria dels Buhos. Gràcies a tothom que us esteu sumant a remar plegats cap a poder tornar a 
la “normalitat”.

Avui l’abraçada virtual és per tots els equips d’investigació que estan treballant, sense descans, 
per trobar una vacuna i una cura contra la Covid19. Ara molts s’adonaran que en allò que cal in-
vertir és en recerca i en sanitat pública, enlloc d’idolatrar futbolistes i fer tanta despesa militar. 
Molta sort i encerts a tots/es.

Avui s’havia de celebrar la 19a edició de la Trobada esportiva de residències, però aquest any no 
podrà ser. Des del comitè organitzador s’ha elaborat un vídeo per agrair a tothom que any rere 
any ho fa possible. Gràcies! Us deixo amb aquest vídeo.  #EnsEnSortirem i #Tornarem

24/5
Bona nit!
La portada d’avui del @nytimes recull 1.000 noms (amb una petita ressenya biogràfica de ca-
dascun) dels gairebé 100.000 morts (un 1%) per la #COVID19 als EUA. Com ells titulen, una 
incalculable pèrdua: “no són només noms en una llista, érem nosaltres”. A Catalunya són 11.835; 
per recordar-ho demà quan entrem a la fase 2 (i sempre). No oblidem mai la magnitud d’aquesta 
tragèdia.

Espanya registra en les últimes 24 hores una baixada de nous contagis (246), però un increment 
de víctimes mortals (70) i només 3 nous ingressos a les UCIs. En total ja s’han comptabilitzat 
235.772 contagis confirmats per PCR i 28.752 defuncions.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 5.446.039 persones, amb 344.732 morts i 2.274.279 
pacients ja recuperats. Els Estats Units són el país més afectat (1.671.305 contagiats i 98.773 
morts) i el Brasil ja és el segon, seguit de Rússia, Espanya i el Regne Unit. Aquells països que 
han menyspreat la infecció i/o més han tardat en reaccionar són els més afectats, com Espanya.

Avui a Catalunya s’han reportat 35 nous morts (1 més que ahir) i “només” 24 nous casos confir-
mats (una xifra extraordinàriament baixa en relació a tota la pandèmia). També han informat 
de 2 nous ingressos a les UCIs, on resten ingressats 210 pacients (4 menys que ahir). En total 
ja s’han registrat 64.818 casos confirmats per PCR, 222.599 casos possibles, 11.835 morts i 37.145 
altes hospitalàries.

https://bit.ly/2LOXZVI
https://bit.ly/2WTkkI6
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A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa (a tota 
l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 110 veïns i veïnes: 10 són casos confirmats (1 
menys que ahir, 31 sospites i 45 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 314 persones 
(12 més que ahir). Seguim bé!!

Demà entrem a la fase 2. Què podem fer en aquesta fase?

 Passeig de la població infantil (fins a 13 anys): no hi ha limitació a un adult per cada grup de 
passeig; grups de fins a 10 persones no convivents, i sense límit en els convivents

 Passeig i esport no professional de població de més de 13 anys: es permeten grups de fins a 15 
persones no convivents i sense límit en els convivents, però NOMÉS ESPORTS SENSE CON-
TACTE. Per tota la Regió Sanitària

 Activitat física no professional: fins a 70 anys en qualsevol franja horària, excepte entre les 
10.00h i les 12.00h i les 19.00h i les 20.00h, que queden reservades als majors de 70 anys

 Instal·lacions esportives: obertura de les cobertes, amb cita prèvia, torns horaris, 30% d’afo-
rament, sense vestuaris a la Seu

 Caça i pesca esportiva i recreativa: igual
 Buscar bolets: grups de fins a 10 persones no convivents i sense límit en els convivents. Per 

tota la Regió Sanitària
 Grups socials: màxim 15 persones
 Comerç general: sense límit de superfície; 40% aforament; si no es pot mantenir 2 metres de 

distància només 1 client al local
 Mercats no sedentaris: 1/3 de parades
 Hostaleria i restauració: consum dins el local, 40% de l’aforament, consum en taula i, prefe-

rentment, mitjançant reserva prèvia, no autoservei en barra
 Terrasses igual (50% aforament)
 No discoteques ni bars d’oci nocturn
 Hotels i allotjaments turístics: reobertura al públic de les zones comunes fins 1/3 de l’aforament
 Educació: reobertura de centres i activitats presencials en l’àmbit no universitari
 Biblioteca de St. Agustí: obre l’1 de juny només amb préstec i cita prèvia
 Vetlles: 25 persones (aire lliure) o 15 (espais tancats)
 Enterraments i cremacions: 25 persones
 Llocs de culte: aforament màxim 50%
 Cerimònies nupcials i celebracions religioses: aforament 50% i fins a 100 persones (aire lliu-

re) o 50 (espai tancat)
 Centres i parcs comercials: aforament màxim del 30% de les seves zones comunes i del 40% 

en establiments comercials
 Activitats d’animació o classes grupals màxim 20 persones
 Turisme actiu i de naturalesa: fins a 20 persones
 Parcs naturals: aforament al 20%
 Telefèrics: aforament al 50% per cabina
 Formació: autoescoles, acadèmies i similars, amb 1/3 de l’aforament
 Piscines recreatives: cita prèvia, aforament del 30%, torns, no dutxes ni vestuaris ni fonts 

d’aigua
 Congressos, reunions i conferències de negoci o científiques: 50 assistents
 Obres en edificis i habitatges: lliurement amb 2 metres distància o mascareta, no contacte 

físic i la resta de mesures de seguretat

Aquesta pandèmia ens ha fet reinventar a tots, i molta gent ha descobert la venda (i la compra) 
online. I aquí també els millors productes i de km 0 tenen un fantàstic mercat a explorar. Un 
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exemple és Ca l’Andreu, com ho demostra l’article de La Vanguardia d’avui. La feina ben feta no 
té fronteres. Enhorabona! https://bit.ly/2zZukXf

La pandèmia ha demostrat, més que mai, que la col·laboració entre Andorra i l’Alt Urgell és vital. 
Ara (o en fase 3 i amb Andorra avançant) i amb tants pocs casos positius a ambdós llocs, no té 
sentit tenir la frontera tancada. Us comparteixo l’entrevista d’avui al Diari d’Andorra.
https://bit.ly/3ecYGEl

Avui l’abraçada virtual és pels treballadors de les funeràries; poca gent es recorda d’ells, però 
la seva feina és imprescindible. Durant aquest temps, a més, amb la pressió afegida de fer-la en 
unes circumstàncies molt difícils que no permeten gestionar el dol tal com estem acostumats a 
fer-ho. Gràcies per la vostra professionalitat.

Per cert, ahir es va fer públic que la capitana del @Sedisbasquet ha renovat un any més. Geo, 
molt contents de tenir-te un any més liderant l’equip al Palau.

Vinga, a descansar! Demà entrem a la fase 2. Com fins ara, tenim l’enorme responsabilitat de 
fer-ho bé per seguir avançant en la desescalada. Recordeu les 3 regles d’or:

 2 metres de distància amb tothom
 Rentat de mans i/o Gel hidroalcohòlic
 Mascareta                

#EnsEnSortirem

https://bit.ly/2zZukXf
https://bit.ly/3ecYGEl
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25/5
Bona nit! 
Primer dia de la fase 2 a la Seu: zona esportiva, zones interiors dels bars (40% aforament), 
l’Ajuntament tornant a la “normalitat”, Ràdio Seu, zona blava, vetlles, cerimònies, casaments, 
grups de 15, demà OJAU i Punt Òmnia... un pas de gegant! Seguim igual (o més) responsables: 
distància, rentat de mans i mascareta!

El diagrama de risc d’Europa (la UE + EFTA + UK) ens porta bones notícies per a tot el con-
tinent... encara que al Regne Unit i a Suècia no són tan bones com desitjaríem... però el com-
portament general d’Europa és molt bo. Bones notícies per a tots, i importants per valorar com 
actuar amb les fronteres.

L’usuari de TW @gmnzgerard fa unes gràfiques molt didàctiques amb les dades diàries de la 
COVID19 a Catalunya. Us adjunto la de positius setmanals per 100.000hab a les comarques 
catalanes amb un codi de colors: vermell (cal monitoritzar-ho); groc (baix risc); verd (molt baix 
risc). A l’Alt Urgell estem bé!

A Espanya avui el Ministerio ha reportat 132 nous casos confirmats per PCR, per un total de 
235.400 i 50 noves defuncions. El total de defuncions que reporta avui és de 26.834, quan ahir era 
de 28.752 (això no és seriós, la veritat). I amb aquest tema hauríem de ser al màxim de rigorosos; 
és molt delicat, són persones i famílies. De fet, amb el mètode MoMo de registre d’increment de 
mortalitat la xifra és de 31.079.

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 5.556.564 persones, amb 348.221 morts i 2.332.433 
pacients ja recuperats. Els Estats Units són el país més afectat (1.695.820 contagiats i 99.537 
morts), seguit del Brasil, Rússia, Espanya i el Regne Unit.

A Catalunya les darreres 24 hores s’han registrat 242 nous casos positius, 5 nous ingressos a les 
UCIs, 35 altes hospitalàries i 13 noves defuncions. En total ja hi ha 65.060 positius confirmats, 
11.848 defuncions i 37.180 altes hospitalàries.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa (a tota 
l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 79 veïns i veïnes: 11 són casos confirmats (1 
més que ahir), 27 sospites i 41 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 324 persones (10 
més que ahir). Compte que això no s’ha acabat!

Avui, que ja poden obrir bars i restaurants -tant a les terrasses com a l’interior dels locals (40% 
de l’aforament)- i les botigues independentment de la superfície, seguim incrementant el llistat 
de comerços oberts que des del 1r dia s’ha elaborat des de l’Ajuntament. https://bit.ly/2ZyUGKo 
#compraalaseu

Per cert, ara que hem entrat a la fase 2, que ja poden obrir l’interior de bars i restaurants i no 
hi ha franges horàries (excepte les de la gent gran), hem deixat sense efecte el decret que feia 
tancar les terrasses a les 23 h. Millor a fora que a dins: el virus es transmet amb més dificultat a 
l’aire lliure.

I avui també ha aixecat de nou la persiana el local de Ràdio Seu. Un nou moment emocionant. 

https://bit.ly/2ZyUGKo
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Gràcies per la feina difícil de tots aquests dies confinats. Amb la vostra tasca diària hem estat 
sempre informats. A la ràdio i a les xarxes! Gràcies per ser-hi sempre!!

Demà dimarts també el Punt Òmnia de la Seu i l’Oficina Jove reobren al públic. Fins a nou avís, 
ambdós serveis atendran presencialment al matí (de 10 a 13h), però amb cita prèvia i amb l’obli-
gació de portar mascareta. El centre tecnològic manté l’assessorament en línia.
https://bit.ly/2Zxm3Ve

Aquest dilluns, tot coincidint amb l’entrada a la fase 2, ha començat la campanya ‘El comerç de 
la Seu és la pera!’, amb què l’UBSU vol reivindicar els comerços de proximitat i agrair la fidelitat 
dels clients amb l’obsequi d’una pera. La gran majoria d’establiments associats ja tornen a estar 
actius i s’han adaptat a les noves mesures de prevenció.

També hem anunciat que s’anul·la definitivament l’edició d’enguany del Mercat Medieval dels 
Canonges. Ens dol a l’ànima, però seria impossible al carrer dels Canonges, i fer-ho en un altre 
indret perdria tota la seva contextualització i personalitat. Al 2021 tornarem i més forts!

La UNESCO ha acceptat la candidatura que van presentar l’any passat diverses associacions de 
raiers d’Europa, entre elles les de Coll de Nargó i la Pobla de Segur, perquè es reconeguin com 
a Patrimoni Immaterial de la humanitat les baixades de rais. Ara només falta que la UNESCO 
hi doni el vistiplau definitiu. Perquè això passi necessiten el nostre suport. Aquí ens expliquen 
com fer-ho. Som-hi! 

Avui l’abraçada virtual és per tots els veïns i veïnes del Carrer Canonges. Ens ha dolgut molt 
anul·lar el Mercat Medieval, però seguirem treballant plegats per dinamitzar el vostre carrer i 
tot el centre històric. Amb la vostra empenta sempre constant #EnsEnSortirem

Recordeu que cada canvi de fase és un moment crític molt important. Cada cop hi ha més gent 
al carrer, més activitat i, consegüentment, més interaccions entre nosaltres. Per tant, si no ho 
fem bé, el virus ho tindrà més fàcil per créixer i tornar-nos a infectar. Per la nostra gent gran, 
pels nostres sanitaris, FEM-HO BÉ: 2 metres, rentat de mans i mascareta! #EnsEnSortirem

https://bit.ly/2Zxm3Ve
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26/5
Bona nit!
Avui hem sabut que el @parlamentcat atorgarà la Medalla d’Honor en la categoria d’or als pro-
fessionals sanitaris per la seva extraordinària tasca durant la pandèmia de la Covid19. Com a 
reconeixement és molt merescut, però no oblidem mai que el que necessiten són recursos i una 
aposta decidida per la sanitat pública.

A l’Estat Espanyol el Ministerio ha reportat 194 nous casos confirmats per PCR, per un total de 
236.259 i 35 noves defuncions, per un total de 27.117. Avui 12 malalts han ingressat a les UCIs.
https://bit.ly/3db9inq

A nivell mundial, el coronavirus ha contagiat 5.643.957 persones, amb 350.022 morts i 2.408.433 
pacients ja recuperats. Els Estats Units són el país més afectat, amb més de 100.000 morts 
(100.187) i 1.715.270 contagiats, seguit del Brasil, Rússia, Espanya i el Regne Unit.

A Catalunya les darreres 24 hores s’han registrat 243 nous casos positius, 79 altes hospitalàries i 
29 noves defuncions. Resten 187 pacients a les UCIs (primer cop que es baixa dels 200). En total 
ja hi ha 65.303 positius confirmats, 11.877 defuncions i 37.254 altes hospitalàries.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa (a tota l’àrea 
del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 76 veïns i veïnes: 11 són casos confirmats (cap de nou), 
27 sospites i 37 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 330 persones (6 més que ahir).

Amb la gràfica d’ingressos a les UCIs per Covid19 es veu com, ni la sortida dels nens al carrer ni 
la dels adults a fer esports, han significat un rebrot. Vam arribar a tenir més de 1.500 pacients a 
UCI; ahir eren 205, avui 187. Confiança, però prudència. 

Demà des de l’Ajuntament començarem a lliurar gratuïtament mascaretes FFP2 i gel hidroal-
cohòlic a comerços, establiments i empreses de la ciutat. Ja vam avançar el lliurament a qui ho 
necessitava per poder obrir i ara ho farem amb la resta. Era un dels compromisos amb les nos-
tres botigues i empreses. Poc a poc!

La Mancomunitat d’escombraries reobre les oficines i la botiga en l’horari habitual i amb les 
mesures de protecció, per tant:

X Cal portar mascareta
X Mantenir la distancia de seguretat de 2m 
X Rentat de mans
X Màxim dues persones a l’interior

Demà serà un dia important per la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu. Després d’un ajornament per 
la pandèmia, per fi se signarà el conveni per poder començar els estudis d’INEFc-Pirineus a la 
Seu. Una fita històrica que marcarà un abans i un després a la ciutat i la comarca. Uns estudis 
universitaris especialitzats en els nostres punts forts: esport, natura i entorn. Molt content!!

Avui fa un any d’unes eleccions municipals que, gràcies al vostre suport, ens van portar a l’Ajun-
tament. Aquesta crisi sanitària ho ha capgirat tot i ens ha fet sentir més compromesos que mai 
amb tots vosaltres. Seguirem treballant sense defallir per la Seu i Castellciutat.

https://bit.ly/3db9inq
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Avui l’abraçada virtual, més forta que mai, és per la Mireia, el Joan, la Carme i el Xavi. Gràcies pel 
coratge d’emprendre aquest camí plegats, i gràcies per la vostra generosa entrega infinita vers 
tots els nostres veïns i veïnes. Junts, #EnsEnSortirem

27/5
Bona nit!
Avui a la Seu ens hem sumat al dol oficial declarat a tot el país en memòria de les víctimes de 
la Covid19, i al minut de silenci que s’ha fet davant de l’Ajuntament. Volem donar tot el nostre 
suport als familiars i persones properes de les víctimes en aquests dies tan durs. Perquè no n’hi 
hagi cap més, tot el nostre esforç i dedicació infinites.

A l’Estat Espanyol el Ministerio ha reportat 231 nous casos confirmats per PCR, per un total de 
236.769 i 39 noves defuncions, per un total de 27.118 (ahir eren 27.177, no entenc res!). Avui 13 
nou malalts han ingressat a les UCIs.

A nivell mundial, els números no paren de pujar, ja hi ha 5.743.773 persones, amb 354.885 morts i 
2.470.845 pacients ja recuperats. Els Estats Units són el país més afectat, seguit del Brasil, Rússia, 
Espanya i el Regne Unit. Compte amb l’Índia: els casos i els morts hi estan augmentant força.

A Catalunya les darreres 24 hores s’han registrat 99 nous casos positius, 121 altes hospitalàries 
i 29 noves defuncions. Resten 187 pacients a les UCIs (igual que ahir). En total ja hi ha 65.402 
positius confirmats, 12.154 defuncions i 37.375 altes hospitalàries.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa (a tota 
l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell) hi tenim aïllats 76 veïns i veïnes: 11 són casos confirmats, 27 
sospites i 37 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 330 persones (tot igual que ahir).

Gerard Giménez Adsuar (@gmnzgerard) publica una taula molt interessant amb els casos po-
sitius per COVID19 per municipis. Podem veure com a la Seu, en les darreres 6 setmanes, han 
estat (per setmana): 6-4-0-1-1-3. Com veieu, la darrera setmana hem passat d’1 cas/setmana a 3. 
És poc, però ja veieu que ha augmentat! COMPTE!!! PRUDÈNCIA! Fem les coses bé; 
és molt important!!! Ens ho estem jugant TOT!!
https://gerardgimenezadsuar.shinyapps.io/taula_positius/

Avui a l’OJAU s’ha iniciat un projecte que es diu “joves a 1a línia”, amb el testimoni de joves que 
han estat al front de diferents sectors durant tota aquesta època del confinament pel coronavi-
rus. Avui s’ha publicat el d’una jove de Peramola, molt interessant!
https://www.facebook.com/1429602290587789/posts/2590538384494168/?vh=e

A Sant Domènec s’ha començat a repartir, entre els comerços i empreses de la Seu, les mas-
caretes i el gel hidroalcohòlic que l’Ajuntament els proporciona gratuïtament. Avui, unes 110 
empreses ja han rebut el seu material. Seguim al costat dels nostres emprenedors!

Avui el @Govern ha signat el primer conveni de manera telemàtica de la història, i ha estat el 
conveni per començar els estudis de CAFE al Medi Natural a la Seu. Gràcies @esportcat, @Di-
putacioLleida, @inefcat I @UdL_info!! Un pas històric per la Seu. Un enorme motor de ciutat! 
GRÀCIES immenses a tothom que hi ha treballat!

https://gerardgimenezadsuar.shinyapps.io/taula_positius/
https://www.facebook.com/1429602290587789/posts/2590538384494168/?vh=e
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I avui també hem celebrat la sessió del Consell de Govern del Consorci d’Atenció a les 
Persones de l’Alt Urgell. Agraïment als Serveis Socials bàsics i especialitzats que aquests 
dies s’han multiplicat (en circumstàncies molt adverses) per no deixar ningú sense su-
port.

Avui l’abraçada virtual va per les 2 persones que van tenir un somni que avui és més a 
prop: l’ @Albert Batalla i l’Edu Inglés; i una altra per qui més ha fet per fer-ho possible: 
el Gerard Figueras, Secretari General de l’Esport. Tota la feinada prèvia de molta gent ha 
culminat avui en la signatura del conveni d’INEFC-Pirineus, una fita històrica per la Seu.

Un dia més, un dia menys. Vam superar la fase 1 sense rebrot; però amb 3 positius a la 
setmana a la Seu, quan havíem arribat a tenir-ne 1 o cap. Compte! Si badem, tindrem 
rebrot! Només #EnsEnSortirem si complim les 3 regles d’or: distància 2 m, rentat de 
mans i gel hidroalcohòlic i mascareta! Som-hi la Seu!

28/5 
Bona nit!
Segon dia de dol oficial. Segons l’actualització del MoMo, l’excés de mortalitat a Espanya 
durant la Covid19 és de 43.090 persones. Tot el nostre escalf als familiars i persones pro-
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peres a les víctimes. Amb aquesta xifra la mortalitat per habitant a Espanya seria de 922 
morts/1 Milió d’habitants, la més alta del món.

A l’Estat Espanyol el Ministerio ha reportat 182 nous casos confirmats per PCR, per un 
total de 237.906 i 1 nova defunció, per un total de 27.119 (fa dos dies que Espanya notifica 
1 defunció al dia; això no quadra amb les xifres de Catalunya, no s’entén res!). 27.119 de-
funcions segons el Ministerio i 43.090 segons MoMo, vosaltres mateixos.

A nivell mundial, els números no paren de pujar: ja hi ha 5.854.923 persones, amb 359.903 
morts i 2.540.019 pacients ja recuperats. Els Estats Units són el país més afectat, seguit 
del Brasil, Rússia, Espanya i el Regne Unit. Els casos estan augmentant molt a l’Índia i a 
Xile.

A Catalunya les darreres 24 hores s’han registrat 499 nous casos positius, 180 altes hos-
pitalàries i 26 noves defuncions. Resten 164 pacients a les UCIs (23 menys que ahir). En 
total ja hi ha 65.901 positius confirmats, 12.180 defuncions i 37.555 altes hospitalàries.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a 
casa hi tenim aïllats 80 veïns i veïnes: 12 són casos confirmats (i 2 són nous!!!), 29 sospi-
tes i 39 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 333 persones (3 més que ahir). 
Compte que seguim tenint positius. El virus el tenim aquí! FEM-HO BÉ!

Si estem en contacte amb un malalt (o infectat) de Covid19 ens podem infectar si: 
1.  Estem a menys de 2 metres
2. Durant més de 15 minuts
3. Sense protecció
4. Fins 48h abans de l’inici dels símptomes

Per tant:
J 2 metres, rentat de mans i mascareta
J No ens contagiarem  

Ara, quan fa 2 mesos de l’inici de la pandèmia, els pediatres tenim molt més clar que els 
nens/es pràcticament no contagien la Covid. Fins avui, a Catalunya, només hi ha hagut 
120 casos de menors infectats, i una sola víctima mortal, que tenia greus patologies prèvi-
es. Com diu el Dr. Pere Soler (cap d’Infeccioses pediàtriques de HMIVH): “No vam tenir 
brots a nivell de pediatria, ni brots a nivell de professionals de les escoles bressol, ni brots 
a les escoles, ni entre entrenadors de futbol... “. A la Seu hem tingut la mateixa percepció.
https://bit.ly/2M6ViyX

Aquesta informació és molt rellevant i molt tranquil·litzadora de cara a l’obertura de les escoles. 
De fet, a Europa cada país ha adoptat una mesura diferent en relació a l’obertura de les escoles, 
ja que la informació es va actualitzant dia a dia (gairebé minut a minut). Ja veurem si aquesta 
informació canvia els criteris d’Educació, però almenys docents i pares podem estar una mica 
més tranquils.

Avui hem seguit amb l’entrega gratuïta de mascaretes FFP2  i gel hidroalcohòlic a comerços, 
empreses i establiments turístics i de restauració. Avui tocava comerços, demà restauració! 
Seguim!

https://bit.ly/2M6ViyX
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La Trobada Empresarial al Pirineu celebrarà una jornada virtual el 12 de juny a la tarda. La sessió 
tindrà com a títol ‘Del sotrac a l’impuls econòmic’ i girarà al voltant de l’economia, la sanitat i 
Europa. Els ponents seran Alfred Pastor, Pere Godoy i Ramon Tremosa. https://bit.ly/2Agz7Ut

S’ha suspès la Jornada de Mitologia Pirinenca a la Guàrdia d’Ares, prevista per al dia 20 de juny, 
però tindrà una alternativa virtual protagonitzada per l’actor Joel Pla. És una festa que m’agra-
da molt, del poble on tinc les arrels. Ja hi tornarem l’any vinent i gaudirem enguany de la nova 
iniciativa.

https://bit.ly/2XBjyib (RadioSeu d’arxiu/Salomé Escribà)

Avui l’abraçada virtual és per tots els docents que han estat reinventant-se per tal que tots els 
nens i nenes hagin pogut seguir el curs durant aquest trimestre tan diferent. Moltes gràcies a 
tots/es. Ara un nou repte, aquest més de juny i, sobretot, el curs vinent. 
Entre tots, #EnsEnSortirem

Recordem! És molt important: com que no podem saber si amb qui estem està infectat i NO ens 
volem infectar, SEMPRE hem de:

J Mantenir els 2 metres de distància
J Fer un rentat de mans freqüent amb aigua i sabó i/o amb gel hidroalcohòlic
J Portar mascareta (i portar-la bé)

 Fem-ho bé i no ens contagiarem #EnsEnSortirem

29/5 
Bona nit!
Segons un estudi publicat pel Financial Times, Espanya és el país amb més excés de mortalitat 
per habitant del món. Avui 3r dia de dol oficial al país -i amb aquesta dada esgarrifosa- tot el 
nostre escalf i una forta abraçada a tots els familiars i persones properes de les víctimes.

Com sabeu, aquesta pandèmia és una situació excepcional que mai abans s’havia donat a nivell 
global. Per tant, estem plens d’incerteses i cada dia anem aprenent i descobrint coses noves. Us 
recomano llegir aquest article de VilaWeb, on expliquen diferents punts de vista d’experts sobre 
les possibilitats de l’evolució de la pandèmia en el futur. https://bit.ly/3eumYtH

L’OMS creu que tindrem una corba similar a la del model número 3 i que, per tant, és probable 
que no hi hagi cap rebrot important. No obstant, el virus no desapareixerà mai; s’aniran pro-
duint contagis contínuament, esperem que siguin controlats.

A l’Estat Espanyol el Ministerio ha reportat 187 nous casos confirmats per PCR, per un total de 
238.564 i 2 noves defuncions (en notifiquen 39 en la darrera setmana) per un total de 27.121. Si 
us hi fixeu, no quadren els números de Catalunya i Espanya, però són les dades oficials.

A nivell mundial, les xifres no paren d’ascendir: ja hi ha 5.962.407 persones, amb 363.899 morts 
i 2.628.359 pacients ja recuperats. Els Estats Units són el país més afectat, seguit del Brasil, Rús-
sia, Espanya i el Regne Unit. Preocupa molt la situació de l’Índia.

https://bit.ly/2Agz7Ut
https://bit.ly/2XBjyib
https://bit.ly/3eumYtH
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A Catalunya les darreres 24 hores s’han registrat 387 nous casos positius, 223 altes hospitalàries 
i 42 noves defuncions. Resten 171 pacients a les UCIs (7 més que ahir). En total ja hi ha 66.288 
positius confirmats, 12.222 defuncions i 37.778 altes hospitalàries.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però els com-
panys de primària van diagnosticant casos cada dia (avui 2 més). Són els pacients que controlen 
aïllats a casa, avui són 86: 14 són casos confirmats, 29 sospites i 43 contactes sense símptomes; 
ja s’ha donat l’alta a 336 persones (3 més que ahir). El virus el tenim encara a la Seu!!

El grup de recerca @BIOCOMSC1 de la #UPC ha actualitat el diagrama de risc de l’epidèmia 
de la COVID19 a Catalunya. Seguim amb pocs casos a nivell poblacional (controlat), però la Ro 
(taxa de reproducció del virus) està per sobre d’1. Resumint, NO estem en zona verda, compte!! 
Ho hem de monitoritzar amb cura; però sobretot hem de vigilar, cadascú de nosaltres, amb les 
mesures preventives individuals.

Poc a poc tornem a realitzar més activitats: s’han reprès les col·laboracions entre @SJDbarce-
lona_ca i @PedPirineus. Avui de nou el Dr.@Sergicesar, cardiòleg pediàtric, ha visitat els nens i 
nenes de l’Alt Urgell a la @fshseu, evitant així els desplaçaments dels infants i les famílies.

La Biblioteca de Sant Agustí reobre el pròxim dilluns, 1 de juny, seguint les recomanacions de la 
Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i complint les mesures sanitàries 
exigides. De moment s’oferirà servei de préstec i devolució i no hi haurà accés lliure als espais de 
lectura. L’horari provisional d’atenció al públic serà de dilluns a divendres al matí (10.00 - 13.00 
h) i els dimecres a la tarda.

El pròxim dimarts, 2 de juny, el mercat setmanal reincorpora una trentena de parades de moda 
i complements que es reubicaran entre la plaça dels Oms, els carrers de Sant Domènec i Ramon 
Llambart, i el Parc del Cadí, per tal de complir amb les mesures de seguretat. Malauradament les 
distàncies no ens permeten col·locar-les al carrer Major ni a Canonges, però és una bona notícia 
poder recuperar la resta de parades.

Avui l’abraçada virtual és per 2 usuaris de Twitter que fan molta feina per endreçar i compartir 
les dades sobre la pandèmia i que ens van genial per entendre la seva evolució: @CoronaDades 
i @gmnzgerard. I hi afegeixo l’amiga @LaSebastià, urgellenca amb qui, des de la distància -ella 
des del Clínic-, hem viscut plegats i compartit neguits, dubtes i evidències. Ganes d’abraçar-te, 
Maica!

Ja heu vist com els casos, de manera (de moment) puntual i controlada, van augmentant a casa 
nostra. De moment seguim en verd... però la línia vermella és més a prop.

Si us plau... Recordeu! #DistànciaMansMascareta

 Distància  .. 2m.... 
 Rentat de mans  
 Mascareta 

Ara no fallem, si us plau! 

Ara no fallem!
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30/5 
Bona nit!

Segons les dades de positius, per comarques, actualitzades per @gmnzgerard, hem d’anar amb 
compte a la Regió del Pirineu i Aran: Aran i Cerdanya superen els 50 casos/100.000 habitants (o 
gairebé), i nosaltres hi estem a prop.

A l’Estat Espanyol el Ministerio ha reportat 271 nous casos confirmats per PCR, per un total de 
239.228 i 4 noves defuncions, per un total de 27.125. Cada cop hi ha menys dades, i a més, no 
quadren amb les que aporten els diferents territoris (4 noves defuncions quan Catalunya ahir en 
va reportar 11 als hospitals en el mateix període). És trist no poder-se refiar de les dades oficials.

A nivell mundial, els contagiats ja superen els 6 milions: 6.066.318 persones, amb 367.541 morts 
i 2.686.343 pacients ja recuperats. Els Estats Units són el país més afectat, seguit del Brasil, Rús-
sia, Espanya i el Regne Unit. Les gràfiques de contagi de Brasil, Índia, Perú, Xile, Mèxic i Qatar 
són les pitjors actualment.

A Catalunya s’han reportat 66.545 (+257) casos confirmats. Des de l’inici de l’epidèmia fins ara 
4.064 (+1) persones han estat ingressades a les UCIs; actualment són 164 (-7). Des de l’inici de 
la pandèmia han mort per coronavirus 12.241 (+19) persones. En total s’ha donat l’alta a 37.892 
(+114) persones. Resten 16.412 casos actius.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però els com-
panys de primària van diagnosticant i controlant pacients que estan aïllats a casa. Avui són 86: 
14 són casos confirmats, 30 sospites i 42 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 342 
persones (6 més que ahir).

Com ens recorda la Dra. Sussi Boniquet, en recuperar -poc a poc- l’activitat quirúrgica progra-
mada a la Fundació Sant Hospital, la determinació de la PCR de SARS CoV-2 ha passat a ser una 
prova més del preoperatori que ara ja es pot fer al nostre hospital. Aquest protocol farà que es 
detectin casos positius asimptomàtics que fa unes setmanes, com que no hi havia activitat qui-
rúrgica o de proves invasives, no sortien a la llum. Keep Calm!

Algú que hauria d’estar aïllat a casa esperant el resultat de la PCR ha agafat un avió de Madrid a 
les Canàries. I la seva PCR ha estat positiva. Per culpa seva ara hi ha tot un avió en quarantena 
i un possible brot. Exemple clar de la irresponsabilitat individual. La llibertat necessita respon-
sabilitat.

Quant a la vessant no sanitària, a la Seu, durant aquesta pandèmia, l’atur s’ha incrementat en 75 
persones (19 al març i 56 a l’abril), i a tot l’Alt Urgell en 113 (26 i 87). I també 1496 treballadors 
de l’Alt Urgell estan afectats per un ERTO. A aquestes xifres cal sumar-hi els treballadors fron-
terers afectats.

També a l’Alt Urgell, els Serveis Socials del CAPAU han estudiat 330 nous casos d’urgència social 
i s’ha ajudat, a través del banc dels aliments, a 124 famílies durant el mes de març; 239 a l’abril i 
260 al maig. També 29 persones s’han beneficiat de la xarxa de suport psicològic.
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I avui s’ha realitzat una nova recàrrega amb 80 € a les 332 targetes moneder per a alumnes de 
l’Alt Urgell amb beca menjador. La nova quantitat correspon al període del 25 de maig al 21 de 
juny. És important ser al costat dels més vulnerables. A part d’aquestes 332 targetes moneder, a 
23 infants se’ls ha repartit àpats al domicili per garantir la seva alimentació.

Aquesta pandèmia ha provocat una terrible crisi sanitària i també una important crisi econòmica 
i social derivada de l’aturada de tota l’activitat. És molt important com afrontem la recuperació 
i com administrem les ajudes públiques, per evitar que ningú es quedi enrere i minimitzar-ne 
els danys, que són i seran importants també a nivell social. Cobrar els ERTOs i la renda mínima 
vital són només 2 de les mesures imprescindibles.

Avui l’abraçada és per a tothom que s’ha bolcat a ajudar la resta de veïns i veïnes durant aquests 
mesos tan difícils. Sou moltes i molts, i de moltes maneres diferents, totes molt importants. La 
Seu i Castellciutat han donat una lliçó de solidaritat. L’administració no ho pot fer tot, i junts 
som més forts. Gràcies a tots/es #EnsEnSortirem

Acabo agraint al Sr. Postu la seva col·laboració en la campanya *Que la mascareta t’acompanyi* 
de l’OJAU.

Fem el mateix? #quelamascaretatacompanyi https://youtu.be/t646pAIQ8sA

Recordeu els missatges claus:
1.  Protegir la gent gran
2.  Reduir el nombre de contagis trencant les cadenes de transmissió del virus: 
   Detectar i aïllar!
3.  Mesures:

 Distància  .. 2m.... 
 Rentat de mans  
 Mascareta 

#distanciamansmascareta i #EnsEnSortirem

31/5 
Bona nit!
Segons les dades d’avui del Ministerio, a l’Estat Espanyol hi ha 96 nous casos confirmats per 
PCR, per un total de 239.429 i 2 noves defuncions, per un total de 27.127. En les últimes 48 hores, 
3 malalts han ingressat a les UCIs.

A nivell mundial, la Covid19 ja ha afectat 6.208.134 persones, amb 372.052 morts i 2.769.897 
pacients ja recuperats. Resten 53.473 pacients ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país 
més afectat, seguit del Brasil, Rússia, Espanya i el Regne Unit; l’Índia ja és el 7è país més afectat.

A Catalunya s’han reportat 66.904 (+359) casos confirmats. Fins ara 4.064 persones han estat 
ingressades a les UCIs (cap en les darreres 24h), actualment n’hi resten 163 (-1). Des de l’inici de 
la pandèmia han mort per coronavirus 12.269 persones (+28). En total s’ha donat l’alta a 38.112 
persones (+106). Resten 16.523 casos actius.

https://youtu.be/t646pAIQ8sA
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A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a casa 
seguim amb veïns i veïnes aïllats a casa, avui són 80: 14 són casos confirmats, 27 sospites i 39 
contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 348’persones (6 més que ahir).

Segons @Corona-Dades, les dades de Salut de la Generalitat de Catalunya, fins avui, reporten 
12.241 persones difuntes per Coronavirus. Les dades del MoMo fins el 22 de maig estimen un 
excés de mortalitat d’11.620 persones.

Però les dades de defuncions oficials per Coronavirus del govern espanyol, fins avui, són de 
27.125 persones, quan el MoMo fins a 22 de maig estima un excés de mortalitat de 43.014 perso-
nes. Amb les dades de defuncions per la COVID19 (i per tot) s’hauria de ser molt rigorós. Estem 
parlant de persones, projectes, somnis, famílies i amics. Certament les dades són horroroses, 
però amagar la veritat no ens porta a res.

Les gràfiques d’afectació de la Covid per edat són clares. La màxima prioritat ha de ser protegir 
la nostra gent gran, aquest és el gran repte, i el gran error del que s’ha fet fins ara.

Aquesta setmana, en previsió d’un probable rebrot durant la tardor, en converses amb el Bisbat 
d’Urgell, l’arquebisbe Joan Enric Vives ens ha autoritzat a seguir utilitzant la 3a planta del Semi-
nari com a unitat sociosanitària i residència per la gent gran de l’hospital durant tot el 2020. Una 
excel·lent notícia. Agraïm de tot cor aquesta col·laboració que ha estat fonamental per afrontar 
la pandèmia a la Seu.

Amb el suport de l’IDAPA neix la plataforma sompirineu.cat  per fomentar i potenciar la compra 
de productes de proximitat del Pirineu.

Compra local: ara és més important que mai #compraalaseu
https://youtu.be/XUkA2D22aHs

Avui l’abraçada virtual és per totes les i els professionals que estan cuidant la nostra gent gran 
del Seminari, que sou molts i molt bons, cadascú amb la seva responsabilitat (incloent Mn. 
David, amb una tasca discreta però imprescindible), i entre tots feu que la seva estada sigui im-
millorable. I que sigui així durant tot l’any (o fins que calgui).

Demà comencem una nova setmana en fase 2, amb obertura de la Biblioteca amb servei de préstec; 
dimarts, el mercat amb les parades de tèxtil; més clubs tornen als entrenaments... poc a poc... però 
fem-ho bé!! Ningú vol un rebrot i depèn de nosaltres. Recordeu  #distànciamansmascareta i 
#EnsEnSortirem

1 de juny 
Bona nit!
Avui han començat els tres dies de dol decretats pel @GovernAndorra. Des de la Seu ens sumem 
al dolor dels nostres veïns en aquesta setmana en què nosaltres també estem de dol oficial. Tot 
el nostre suport als familiars i amics que han perdut un ésser estimat per la Covid19.

Comparant les gràfiques de l’evolució de la pandèmia a Andorra i a Catalunya es veu com a 
Andorra s’ha controlat molt bé la situació. És cert que ser un país petit i poder-ho gestionar 

http://sompirineu.cat/
https://youtu.be/XUkA2D22aHs
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directament ajuda (enveja sana), però és evident que els nostres veïns han fet els deures molt 
ben fets. La meva més sincera enhorabona, tot i el dolor per les víctimes que mai desapareixerà.

https://bit.ly/36Nl6K2

A Espanya el Ministerio no reporta, per primera vegada des de març, cap mort per coronavirus 
en les últimes 24 hores. La xifra total de víctimes mortals continua en 27.127, 35 de les quals dels 
últims 7 dies. Segons les dades oficials s’han produït 71 nous contagis les darreres 24 hores per 
un total de 239.638.

A nivell mundial, l’afectació ha arribat a 6.319.550 persones, amb 375.593 morts i 2.876.722 paci-
ents ja recuperats. Resten 53.570 pacients ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país més 
afectat, seguit del Brasil, Rússia, Espanya i el Regne Unit.

A Catalunya s’han reportat avui 54 nous casos confirmats (total 67.060). Fins ara 4.066 persones 
han estat ingressades a les UCIs (2 en les darreres 24h), actualment n’hi resten 163 (igual que 
ahir). Des de l’inici de la pandèmia han mort per coronavirus 12.280 persones (11 les darreres 
hores). En total s’ha donat l’alta a 38.154 persones (+42). Resten 16.626 casos actius.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però seguim amb 
veïns i veïnes aïllats a casa. Avui no hi ha canvis respecte a ahir: segueixen els 80 casos dels quals 
14 són confirmats, 27 sospites i 39 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 348 persones 
(no news, good news).

A la Llar de St Josep i al Seminari avui han començat les visites de familiars als residents i usua-
ris. Una excel·lent notícia llargament esperada. Gràcies a tots els familiars dels residents per la 
vostra paciència i confiança. Esperem que el retrobament familiar torni a ser un fet normalitzat 
amb el temps.

Els centres educatius de la Seu han reobert avui les aules. A les Llars d’infants i educació infantil, 
amb pocs alumnes; els més grans amb cita prèvia per trobades referents a aspectes concrets de 
les assignatures, i als instituts amb atenció presencial als cursos que marquen el final d’un cicle. 
Per a la resta es manté la dinàmica telemàtica.

A la Llar d’Infants Els Minairons he vist com els nens i nenes estaven encantats jugant i amb les 
seves educadores. Cal agrair la professionalitat i dedicació de tot el personal docent d’arreu per 
adaptar-se a aquesta difícil situació. També un agraïment per l’equip d’educació de l’@ajlaseu 
per la seva feina.

A l’Ajuntament s’està treballant per poder obrir la llar d’infants durant els mesos d’estiu, amb 
el casalet de vacances i amb la planificació dels casals d’estiu, que aquest any seran diferents, 
però hi seran.

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha reobert per a visites presencials. Cal sol·licitar cita prèvia i 
s’estableix un registre d’accés a l’edifici. Serà obligatori seguir els protocols de mesures de pre-
venció i seguretat. https://bit.ly/2TTsjD9

Per dissabte hem organitzat un concert familiar gratuït, com a primer acte públic programat a la 
Seu des de l’inici de la desescalada. Cal demanar prèviament la invitació per accedir-hi i s’haurà 
de seguir les mesures de prevenció. El sector cultural és un dels més afectats i els infants, de les 

https://bit.ly/36Nl6K2
https://bit.ly/2TTsjD9
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franges més perjudicades pel confinament. Per això estem contents de poder celebrar aquest 
espectacle infantil aquest proper cap de setmana. https://bit.ly/3coBQIA

L’Oficina Jove segueix amb la campanya *Que la mascareta t’acompanyi*. Avui són els Diables de 
l’Alt Urgell - el Luka, la Lídia, l’Ainoa i el James - els qui ens han dedicat el vídeo, ja que és molt 
senzill. #quelamascaretatacompanyi

Demà retornen al mercat les parades no alimentàries; concretament de moda i complements. 
Els comerciants es reubicaran entre la plaça dels Oms, el carrer de Sant Domènec, el carrer de 
Ramon Llambart i el Parc del Cadí. Un nou pas endavant.

Avui l’abraçada virtual és pels familiars dels residents i usuaris del Seminari, la Llar de Sant 
Josep, el Taller Claror i tota la resta d’institucions que, durant tot aquest temps, no han pogut 
visitar els seus familiars amb una gran paciència, amb la preocupació de no poder-los veure, 
però segur que tranquils de saber que estaven en bones mans.

Com sempre que fem unes passes endavant, necessitem que tothom tingui molt seny i prudèn-
cia. I aquesta setmana en fem unes quantes, ja ho heu vist. Per tant, recordem les 3 regles d’or:

 Distància .. 2m.... 
 Rentat de mans  
 Mascareta

#distanciamansmascareta i #EnsEnSortirem

2/6
Bona nit!
Sembla que aquell repunt que ens preocupava a la Seu i a l’Alt Urgell s’està controlant. La situ-
ació a tot el Pirineu va a favor de poder entrar a la fase 3 el proper dilluns. Compte, però, amb 
la Cerdanya: és la comarca del Pirineu on han augmentat (lleugerament) els casos, cal anar en 
compte! (Gràfics @gmnzgerard)

La Generalitat proposa que l’Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre avan-
cin de fase dilluns vinent; així com que Barcelona, les àrees metropolitanes i Lleida passin a la 
fase 2. Poc a poc anirem avançant, si tot continua igual (això depèn de totes i tots)

A Espanya, el Ministerio tampoc reporta avui cap mort per coronavirus en les darrere 24 hores, 
per 2n dia consecutiu. La xifra total de víctimes mortals continua en 27.127; 34 de les quals dels 
últims 7 dies. Segons les dades oficials s’han produït 137 nous contagis les darreres 24 hores per 
un total de 239.932.

A nivell mundial, l’afectació ha arribat a 6.409.007 persones, amb 378.317 morts i 2.935.368 paci-
ents ja recuperats. Hi ha 54.294 pacients ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país més 
afectat, seguit del Brasil, Rússia, Espanya i el Regne Unit. El Brasil està prop de ser el pitjor del 
món i Mèxic i l’Índia mostren tendències molt preocupants.

Catalunya les darreres 24 hores ha registrat “només” 23 nous casos positius; 38 altes hospita-
làries i 9 noves defuncions. Resten 155 pacients a les UCIs (8 menys que ahir). En total ja hi ha 

https://bit.ly/3coBQIA
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67.083 positius confirmats, 12.289 defuncions i 38.192 altes hospitalàries. Resten 16.602 casos 
actius. L’evolució és clarament positiva, tot i el dolor de les famílies i els amics dels difunts.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a casa enca-
ra hi tenim aïllats 80 veïns i veïnes: 13 són casos confirmats (un menys que ahir), 27 sospites i 40 
contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 353 persones (5 més que ahir). També sembla 
que anem bé.

Avui el mercat setmanal ha recuperat les parades no alimentàries, que s’han situat entre la plaça 
dels Oms i el Pati Palau, ja que al carrer Major i al carrer dels Canonges no es pot mantenir la 
distància requerida. Un dia important i un nou pas endavant. Poc a poc anirem polint els detalls 
i millorant les ubicacions de les parades.

L’Ajuntament ofereix una nova data per subministrar gratuïtament gel hidroalcohòlic i masca-
retes FFP2 per aquells establiments, empreses, productors, hostaleria i restauració municipals 
que no van recollir-ne la setmana passada. Serà el dijous, 4 de juny, durant el matí a Sant Do-
mènec.

Jo avui també he reiniciat les meves consultes de pediatria programades, amb les precaucions 
que pertoquen i desinfectant la consulta entre pacients. Ha estat molt agradable poder retro-
bar-me amb els meus “peques” i les seves famílies.

Els professionals del Servei d’Intervenció Socioeducativa de l’Alt Urgell, des del CAPAU, ens 
han regalat un vídeo per conscienciar-nos de l’ús de la mascareta. Gràcies Mireia, Tere, Vane i 
Jenny! Com veieu, són molts els col·lectius que ens demanen que la portem, ja que és fonamen-
tal per a poder superar la pandèmia. #quelamascaretausacompanyi

Avui l’abraçada virtual va per tots els treballadors/es que des del 1r dia han estat treballant de 
cara al públic en serveis que, de vegades, no identifiquem com a prioritaris, però que han estat 
al peu del canó atenent a tothom, amb la por inevitable de tot plegat. Va per vosaltres: empleats 
de banca, gestories, alguns tallers, periodistes...

Seguim endavant; cada dia una passa més cap a la “nova normalitat”. Avui mercat, aquesta 
setmana visites a les residències, biblioteca, arxiu, més activitat esportiva, espectacle cultural 
dissabte.... Com sempre que fem passes endavant, és fonamental ser el més curosos possibles. 
Només #EnsEnSortirem si tenim cura de guardar la distància, ens desinfectem les mans i 
portem mascareta. Som-hi Seu! Som-hi Castellciutat!

3/6
Bona nit!
Aquest estiu serà el més estrany de les nostres vides. Unes vacances (per qui en faci) que pas-
sarem envoltats de missatges preventius, mascaretes, xifres de contagis, etc. Necessitem totes 
i tots molta paciència i molta prudència, però al mateix temps, no podem permetre que la situ-
ació ens paralitzi!

Hem de saber conviure amb el virus, amb els contagis (que no s’acabaran del tot), i amb les 
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mesures de prevenció. La vida s’ha aturat durant 2 mesos, però continua, i hem de sortir-nos-en 
d’aquesta important crisi social i econòmica; i això no ho podem fer paralitzats.

Si respectem les mesures preventives -el triple #distanciamansmascereta- podrem fer moltes 
activitats amb força tranquil·litat i seguretat. Però és bàsic complir amb això: el risc mai serà 
zero, però el minimitzarem molt.

Per cert, la tardor també serà estranya, però l’afrontarem millor si passem un bon estiu. I si hi ha 
un rebrot, com molts pronostiquen, mirem d’haver gaudit de l’estiu amb la nostra gent.

A Espanya, el Ministerio reporta avui una mort per coronavirus en les darreres 24 hores, per un 
total de 27.128; però parla de 63 defuncions en els darrers 7 dies (ahir en reportava 34 els últims 
7 dies). Segons les dades oficials s’han produït 219 nous contagis les darreres 24 hores per un 
total de 240.326.

A nivell mundial, l’afectació ha arribat a 6.518.109 persones, amb 384.808 morts i 3.102.878 paci-
ents ja recuperats. Hi ha 54.242 pacients ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país més 
afectat, seguit del Brasil, Rússia, Espanya, el Regne Unit, Itàlia i l’Índia.

A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 150 nous casos positius; 64 altes hospitalàries 
i 34 noves defuncions. Resten 149 pacients a les UCIs (6 menys que ahir). En total ja hi ha 67.233 
positius confirmats, 12.323 defuncions i 38.256 altes hospitalàries. Resten 16.602 casos actius.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a casa en-
cara hi tenim aïllats 76 veïns i veïnes: 12 són casos confirmats (un menys que ahir), 24 sospites 
i 40 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 362 persones (9 més que ahir). Anem bé!

Des del Servei d’Esports ja tenen a punt les activitats esportives d’estiu. Amb places limitades i 
activitats adaptades, però hi tornem amb més ganes i energia que mai. Us hi esperem!!! Inscrip-
cions a laseu.cat a partir del 15 de juny.

La setmana vinent s’enceta el projecte ‘DesconfinART’, amb l’objectiu d’oferir als adolescents i 
joves un espai de millora del benestar emocional mitjançant l’expressió artística.

Avui he anat un moment al Seminari per temes logístics i he pogut veure, de nou, què bé hi està 
la nostra gent gran i els seus cuidadors. Molt content que durant tot l’any puguin restar-hi. Grà-
cies @bisbatUrgell per aquesta col·laboració tan estratègica.

Avui l’abraçada virtual és pels monitors i entrenadors dels diferents clubs esportius, que aques-
tes setmanes han reiniciat els entrenaments amb els nens i nenes. Amb les mesures preventives, 
amb prudència i responsabilitat, fan créixer (no només esportivament) els nens i les nenes fent-
los gaudir de l’esport. Som #ciutatdesport

Anem bé, n’estic convençut! Tot i les variacions de les xifres oficials. Les sensacions dels hospi-
tals i CAPs així ho indiquen. Ara toca, poc a poc i sense por, recuperar la vida i activitat quoti-
dianes: amb distància física, amb les mans netes i desinfectades i amb mascareta. Si ho fem així 
#EnsEnSortirem

http://laseu.cat/
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4/6
Bona nit!
Ahir es va anunciar que el premi Princesa de Astúries s’atorgava als sanitaris que han estat a 
primera línia en la lluita contra la Covid19. Sincerament, menys reconeixements simbòlics i 
més millores de les condicions dels professionals sanitaris. I això només s’aconsegueix amb més 
inversió en sanitat, ras i curt!

A Espanya, avui, el Ministerio reporta 5 nous morts per coronavirus, per un total de 27.133. Se-
gons dades oficials s’han produït 195 nous contagis per un total de 240.660. Aquest ball de dades 
és qüestionat, fins i tot, pel Financial Times; tal com diuen són “dades que creen molta incom-
prensió” https://www.ft.com/content/77eb7a13-cd26-41dd-9642-616708b43673

A nivell mundial, l’afectació ha arribat a 6.641.108 persones, amb 389.995 morts i 3.205.512 pa-
cients ja recuperats. Hi ha 55.121 pacients ingressats a les UCIs (no para d’augmentar aquesta 
xifra). Els Estats Units són el país més afectat, seguit del Brasil, Rússia, Espanya, el Regne Unit, 
Itàlia i l’Índia.

A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 228 nous casos positius; 134 altes hospitalàries 
i 10 noves defuncions. En total ja hi ha 67.461 positius confirmats, 12.333 defuncions i 38.390 
altes hospitalàries. Avui queden 16.738 casos actius. Resten 138 pacients a les UCIs (11 menys 
que ahir). Aquesta potser és la xifra més “fiable” per valorar l’evolució de la pandèmia, i aquesta 
xifra baixa dia a dia.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a casa en-
cara hi tenim aïllats 80 veïns i veïnes: 13 són casos confirmats (un més que ahir), 25 sospites i 
42 contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 362 (cap nova alta les darreres 24 hores). Ja 
veieu que el virus segueix entre nosaltres. 

https://www.ft.com/content/77eb7a13-cd26-41dd-9642-616708b43673
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La regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran ha experimentat els últims dies un augment del risc de 
rebrot, que ha passat de baix a moderat, segons les xifres de Salut. Ara l’índex EPG és de 58,6 
quan fa una setmana era de 10,4. No se si és preocupant, però al menys és un senyal d’alarma. 
Compte!

El sistema de reserves del Servei d’Esports amb l’aplicació per a les pistes de tennis, pàdel, 
futbol-7 i rocòdrom està funcionant molt bé i la gent està utilitzant força aquests equipaments 
esportius. Som #ciutatdesport

De cara a les entitats de lleure i les famílies, el web Estiu amb lleure està unificant tots els 
protocols, informacions i documents necessaris per poder fer activitats aquest estiu amb total 
seguretat! Feu-hi un cop d’ull! estiuamblleure.cat/ca/inici/

Per cert, encara ens queden places lliures pel 1r acte cultural postconfinament infantil de la Seu: 
el concert infantil “La Gran Festa” dels “Encara Farem Salat” de dissabte a la tarda. Salvem la 
cultura, gaudiu-lo amb els vostres nens i nenes. Recordeu que heu de demanar la invitació per 
controlar-ne l’aforament.

L’UBSU, adaptant-se a les noves circumstàncies, ha transformat les “Botigues al Carrer!” que 
s’havien de celebrar el 14 de març pel “Gaudeix del Major”, del proper dissabte 13 de juny: re-
baixes, novetats, ofertes, promocions... Ens ensenyaran a peu del carrer Major, i amb totes les 
mesures, tot allò que tenen dins la botiga. #compraalaseu

Tot i la manca de neu del desembre, el temporal Glòria i la Covid19, les estacions de @TotNordic 
han venut més de 65.700 forfets. La propera temporada a seguir gaudint del fons i la natura, una 
de les activitats més saludables i que tenim ben a l’abast #jofons

I no tot és Covid: ja s’han iniciat les obres de la caldera de biomassa per Les Monges i l’escola 
Pau Claris. S’instal·larà al pati de les Monges (planta soterrani) i suposarà un important estalvi 
energètic i econòmic. De fet, es disminuirà 111,04 tones de CO2 cada any. L’aposta per l’energia 
sostenible és un fet a #laSeu! 

Avui s’ha obert un dels dos carrils del túnel del Bordar a la N-145 on ahir, a la boca sud, es va 
produir l’esllavissada. El carril direcció a Andorra passa per l’interior del túnel, i en direcció a la 
Seu s’usa el pas alternatiu per la carretera antiga. Trigaran força a acabar els treballs definitius. 
I no ens cansarem mai de denunciar l’estat lamentable de moltes de les carreteres del Pirineu. 
Així és molt difícil avançar. 

L’abraçada virtual d’avui és per totes les alcaldesses i alcaldes de l’Alt Urgell. Durant aquests dies, 
més que mai, ens hem reunit i comunicat per mirar de coordinar les accions davant d’aquesta 
situació on les preguntes eren tantes i les respostes tan escasses. No ha estat ni està essent fàcil, 
però compartit, tot és millor.

Acabo amb el missatge que hem de memoritzar a partir d’ara:
SEMPRE #DistanciaMansMascareta Si ho fem bé #EnsEnSortirem

 Distància
 Rentat de mans  
 Mascareta

http://estiuamblleure.cat/ca/inici/
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5/6
Bona nit!
Avui ha estat el darrer dia del dol oficial. Segons les dades MoMo l’excés de mortalitat a Espanya, 
fins el 22 de maig, ha estat de 43.260 persones. No són xifres, són persones, somnis i projectes. 
Són moltes les famílies que han perdut un ésser estimat. A totes elles, el nostre condol i escalf.

A Espanya, el Ministerio reporta avui 1 nova mort per coronavirus en les darreres 24h, i 52 en 
els darrers 7 dies, per un total de 27.134 (amb el mètode MoMo són 43.260 fins el 22 de maig). 
També, segons les dades oficials, s’han produït 177 nous contagis per un total de 240.978.

A nivell mundial, l’afectació ha arribat a 6.774.435 persones, amb 395.597 morts i 3.302.757 paci-
ents ja recuperats. Hi ha 53.531 pacients ingressats a les UCIs. A Europa sembla que es va contro-
lant. On hi ha màxima preocupació, en aquests moments, és al Brasil, Mèxic, l’Índia, Perú, Chile, 
Colombia i Bolívia, on cada dia la mortalitat augmenta.

A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 239 nous casos positius; 11 altes hospitalàries i 
8 noves defuncions. En total ja hi ha 67.700 positius confirmats, 12.341 defuncions i 38.501 altes 
hospitalàries. Resten 127 pacients a les UCIs (11 menys que ahir, va baixant aquesta xifra).

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a casa enca-
ra hi tenim aïllats 77 veïns i veïnes: 13 són casos confirmats (com ahir), 27 sospites i 37 contactes 
sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 364 (2 més que ahir).

Avui s’ha confirmat que dilluns, a la nostra vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, entrarem a la fase 3. 
Un pas més cap a la “normalitat” de la #distànciamansmascareta. Perquè no oblidem mai que 
durant molt de temps tocarà conviure amb aquestes mesures.

Avui hem celebrat la reunió telemàtica amb @interiorcat i @salutcat per preparar l’entrada del 
Pirineu a la fase 3. És important tenir la informació de primera mà de part del @govern i poder 
transmetre la nostra experiència, durant la fase 2, pels territoris que ara hi entraran. Un plaer 
comentar la situació amb els consellers Buch i Vergés.

Demà és dissabte i, a la Seu, això significa mercat. Com sabeu, degut a les distàncies que cal 
mantenir, tenim l’alimentari al Passeig i el tèxtil i els complements entre la plaça dels Oms i el 
Pati Palau. Per tant, per poder accedir en cotxe al carrer Major, durant els matins de dimarts i 
dissabte, s’ha invertit el sentit de circulació del carrer Capdevila. #compraalaSeu

A les portes d’entrar a la #Fase3 i després de tres mesos de confinament, hem programat el 
primer acte cultural presencial amb 120 persones. L’espectacle familiar “La gran festa” és durà 
a terme aquest dissabte, a les 18h, al @RaftingParc #laSeu; les previsions del temps anuncien 
pluja i per seguretat cal fer-ho en un espai obert. Esperem que el gaudiu.

Avui a la tarda també he anat a la zona esportiva i he vist com entrenaven a futbol els nens i 
nenes, amb gel hidroalcohòlic en entrar, distàncies i sense contacte físic, però amb un somriure 
d’orella a orella pel fet de poder gaudir de nou de la pilota i dels companys/es. 

Som #ciutatdesport
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El pròxim dimarts, 9 de juny, s’obren les inscripcions del casal d’estiu municipal, que únicament 
es podran fer en líniao. Podran gaudir-ne infants de P3 a 6è de primària, en torns setmanals i 
quinzenals del 29 de juny al 28 d’agost. https://bit.ly/2z4J4E2

Avui la nostra veïna Elvira Besolí Grau ha celebrat 100 anys!!   Degut a la situació sanitària 
no l’hem pogut anar a saludar personalment amb la regidora Marian Lamolla, però li hem fet 
arribar la felicitació institucional: un ram de flors i un pastís. Per molts anys. Avui l’abraçada 
virtual és per ella!

Queda poc per acabar aquest primer capítol de la pandèmia. Ha estat molt dur, moltes famílies 
que han perdut persones estimades. De fet, tothom hi hem perdut alguna cosa. Si us plau, mi-
rem de sortir-nos-en entre tots amb més humanitat, empatia i assertivitat vers els altres. Ho 
necessitarem.

No perdem de vista que hi haurà més capítols i que, entre capítols, el virus també formarà part 
de les nostres vides. Per tant, no oblidem les 3 regles d’or que ens acompanyaran molt de temps:

 Distància
 Rentat de mans  
 Mascareta

#DistanciaMansMascareta i #EnsEnSortirem

6/6
Bona nit!
Aquest cap de setmana s’hauria d’haver celebrat el Mercat Medieval dels Canonges. 
Malauradament, per les mesures de seguretat per la Covid19, no ha pogut ser. Us comparteixo 
aquest vídeo per descobrir els racons del fantàstic Carrer dels Canonges. 
https://youtu.be/yr7-XMAVj0E

A Espanya, el Ministerio reporta avui 1 nova mort per coronavirus en les darreres 24h, i 67 
en els darrers 7 dies (ahir eren 52, no s’entén), per un total de 27.135 . Això és un desgavell! 
També, segons les dades oficials, s’han produït 164 nous contagis per un total de 241.340. Si us 
entreteniu a sumar cada dia les dades dels nous contagis a les del dia anterior mai la xifra serà 
igual a la que es dóna pel dia actual. Sap greu dir-ho, però és així .

A nivell mundial avui s’ha superat la xifra dels 400.000 difunts. En total hi ha registrades 
6.918.958 persones contagiades, 400.098 morts, 3.386.298 pacients recuperats i 53.597 ingressats 
a les UCIs. Estats Units s’acosta als 2 milions d’infectats i l’Índia segueix amb una corba de 
contagis molt preocupant.

Segons el Financial Times, Espanya va ser el país del món que més va trigar en tancar i amb 
major excés de mortalitat per habitant. Aquesta correlació mostra com els països que van tancar 
abans també han estat els que menys excés de mortalitat han patit. Per pensar-hi. 

A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 302 nous casos positius; 11 altes hospitalàries i 
17 noves defuncions. En total ja hi ha 68.002 positius confirmats, 12.358 defuncions i 38.544 altes 
hospitalàries. Avui encara hi ha 120 pacients greus ingressats a les UCIs (7 menys que ahir). 

https://bit.ly/2z4J4E2
https://youtu.be/yr7-XMAVj0E
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Molta força, ànims i esperança per familiars i amics. Queda lluny el 6 d’abril quan vam tocar 
sostre amb 1.529 persones a UCIs. La setmana vinent, si tot va bé, ja estarem a doble dígit.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a casa 
encara hi tenim aïllats 77 veïns i veïnes: 13 són casos confirmats (com ahir), 27 sospites i 37 
contactes sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 364 (2 més que ahir).

Aquesta setmana s’han iniciat les visites dels familiars als residents al seminari, seguint totes les 
mesures de seguretat. Gràcies a tothom per la paciència i per entendre les mesures requerides. I, 
sobretot, gràcies als professionals de la @fshseu per la tasca ingent d’aquests mesos per la seva 
cura i al @bisbatUrgell per una col·laboració imprescindible.

És dissabte, i això a la Seu vol dir mercat, el primer dissabte amb totes les parades a la nova 
ubicació entre el Passeig, la Plaça dels Oms i el Pati Palau. En el passeig matinal que hem fet 
amb Mireia Font, el Joan Gurrera i les tècniques de Promoció Econòmica tot estava com tocava 
i amb les mesures pertinents. Gràcies a tots ells per l’esforç de reubicar-lo. Un luxe d’equipàs. 

I aquesta tarda s’ha celebrat a la Seu el primer concert infantil, després de gairebé 3 mesos de 
confinament. Els Encara Farem Salat han omplert, amb ‘La Gran Festa’, de somriures i balls 
dels nens i les nenes la Terrasseta del @RaftingParc. Content del resultat i del lloc. Bona feina, 
Carlos Guàrdia i equip!

Dilluns, en principi, entrarem a la fase 3: s’amplien una mica els aforaments dels establiments i 
ja podran obrir els bars d’oci nocturn i discoteques amb un terç del seu aforament, però sense 
permetre’s el ball, de moment. Quan tinguem el FAQs de Protecció Civil ja us detallaré els 
canvis.

Avui l’abraçada virtual és just per ells: per la gent de Protecció Civil que ens ajuda a interpretar 
els BOEs i resol tots els nostres dubtes, que no són pocs aquests dies. Gràcies per la feina i, 
sobretot, per la predisposició.

Avui us deixo amb les recomanacions del Polònia sobre l’ús de les mascaretes. Tot i les 
circumstàncies, intentem somriure una mica. I recordeu: sempre #distànciamansmascareta
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7/6
Bona nit!
Demà entrem a la fase 3. Ho fem en una bona situació: amb algun positiu aïllat a l’àrea del CAP 
de la Seu, però amb comptagotes, i sense cap positiu a la Seu en la darrera setmana. Ho hem 
fet bé, encara que hi ha gent que potser es relaxa massa; no ens podem despistar, que no volem 
tornar enrere.

A Espanya, el Ministerio reporta avui 1 nova mort per coronavirus en les darreres 24h, i 72 en 
els darrers 7 dies, per un total de 27.136. També, segons dades oficials, s’han produït 102 nous 
contagis per un total de 241.550. Sense comentaris.

A nivell mundial avui s’ha superat la xifra dels 7 milions d’afectats. En total hi ha registrades 
7.026.091 persones contagiades, 403.074 morts, 3.435.727 pacients recuperats i 53.758 ingressats 
a les UCIs. Estats Units és el país amb la situació més crítica amb gairebé 2 milions d’infectats.

A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 324 nous casos positius; 47 altes hospitalàries i 
37 noves defuncions. En total ja hi ha 68.326 positius confirmats, 12.395 defuncions i 38.591 altes 
hospitalàries. Cap nou pacient ha ingressat a la UCI, on resten 118 pacients ingressats.

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a casa enca-
ra hi tenim aïllats 67 veïns i veïnes: 13 són casos confirmats (com ahir), 24 sospites i 30 contactes 
sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 375 persones. Poc a poc.

Si podeu llegir el magnífic reportatge del Diari Ara d’avui “29 dies a l’infern” veureu la catàstrofe 
que ha estat la Covid9 a Catalunya i com ho han passat els qui han estat a primera línia, així com 
els afectats, òbviament. No ho oblidem, ni ara ni mai.
https://interactius.ara.cat/reportatges/coronavirus-20-dies-infern

Us comparteixo un article de @elpais molt interessant i amb gràfics molt didàctics per entendre 
com es produeix el contagi i, sobretot, com el podem evitar. Amb #distànciamansmascareta 
els evitarem, per això és tan important!
https://elpais.com/ciencia/2020-06-06/radiografia-de-tres-brotes-asi-se-contagiaron-y-asi-po-
demos-evitarlo.html

I bé, què podem fer en la fase 3? Bàsic: no oblidar que estem en una desescalada d’una catàstrofe 
que ha estat desastrosa, i no oblidar què significaria tornar enrere. A part d’això, us recullo què 
canvia a partir de demà:

 Grups socials: màxim 20 persones
 Franges horàries: desapareixen per a tots els grups
 Transport públic: obligatòria mascareta i es podrà ocupar tots els seients
 Vetlles: 50 persones a l’aire lliure o 25 en espais tancats
 Enterraments i cremacions: màxim 50 persones entre familiars i afins
 Llocs de culte: aforament màxim 75%
 Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses: a qualsevol instal·lació, aforament del 

75% i fins a 150 persones a l’aire lliure o 75 en espai tancat
 Comerç general: 50% aforament

https://interactius.ara.cat/reportatges/coronavirus-20-dies-infern
https://elpais.com/ciencia/2020-06-06/radiografia-de-tres-brotes-asi-se-contagiaron-y-asi-podemos-evitarlo.html
https://elpais.com/ciencia/2020-06-06/radiografia-de-tres-brotes-asi-se-contagiaron-y-asi-podemos-evitarlo.html
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 Hostaleria i restauració: interior de locals: 50% de l’aforament; consum en barra; terrasses, 
fins al 75%

 Discoteques i bars d’oci nocturn: 1/3 d’aforament; terrasses a l’aire lliure; pista de ball limitada 
per a taules però no per al seu ús habitual

 Hotels i allotjaments turístics: 50% aforament de les zones comunes; activitats d’animació o 
classes grupals: màxim de 20 persones

 Turisme actiu i de naturalesa: grups màxim 30 persones
 Turisme: guia turístic per a grups de màxim 20 turistes
 Sales d’exposicions, museus, monuments i equipaments culturals: 50% de l’aforament auto-

ritzat i grups màxims 20 persones
 Cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars: 50% de l’aforament i en espais tancats mà-

xim 80 persones i en espais oberts màxim 800 persones però assegudes
 Instal·lacions esportives a l’aire lliure i tancades: grups fins a 20 persones i amb aforament 

del 50%
 Congressos, reunions i conferències de negoci o científiques: 80 assistents
 Activitats de lleure infantil i juvenil:

•A l’aire lliure, limitades al 50% de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 200 
participants, incloent els monitors;
•En espais tancats, 1/3 de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 80 participants, 
incloent els monitors. Grups de màxim 10 persones inclòs el monitor.

 Vols d’oci: grups de màxim 20 persones, inclòs el pilot.

I què no canvia en fase 3? #distànciamansmascareta
 Distància
 Rentat de mans  
 Mascareta

Vinga, demà 3a fase: amb seny i prudència! 
Som-hi la Seu, Som-hi Castellciutat, Som-hi Alt Urgell i Som-hi Pirineu! 

8/6 
Bona nit!
Primer dia en fase 3; un nou pas important cap a la “nova normalitat”, que cada cop tenim més 
a prop. Aquesta època on ens hem acostumat a vigilar les distàncies, a portar mascareta i gel 
hidroalcohòlic a sobre. Una època on les abraçades i els petons hauran d’esperar. Però que po-
drem superar si tots ho fem bé. Com ara estem fent! Gràcies la Seu!

A Espanya, el Ministerio no reporta avui cap nova mort per coronavirus en les darreres 24h, tot 
i que en reporta 56 en els darrers 7 dies, per un total de 27.136 (fa 7 dies, l’1 de juny, en reportava 
un total de 27.127♂). També, segons dades oficials, s’han produït 48 nous contagis per un total 
de 241.717 (ahir eren 214.550, aneu sumant♂). Si us plau, que algú posi ordre a les dades. I molts 
ànims a tots els afectats i les seves famílies, que això és molt dur.

A nivell mundial avui hi ha registrades 7.132.732 persones contagiades; 406,959 morts; 3.480.161 
pacients recuperats i 53.904 ingressats a les UCIs. Els Estats Units és el país amb més afectats 
(2.010.442) i morts (112.549), seguit del Brasil, Rússia, Espanya i el Regne Unit.
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A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 174 nous casos positius; 8 altes hospitalàries i 
8 noves defuncions. En total ja hi ha 68.499 positius confirmats, 12.403 defuncions i 38.599 altes 
hospitalàries. 2 nous pacients han ingressat a les UCIs, on resten 120 pacients ingressats. Ànims 
a totes les famílies!

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a casa enca-
ra hi tenim aïllats 66 veïns i veïnes: 13 són casos confirmats (com ahir), 23 sospites i 30 contactes 
sense símptomes; ja s’ha donat l’alta a 376 persones. Pocs canvis, però bons.

Avui al Ple hem aprovat la consignació pressupostària per totes les ajudes que l’Ajuntament 
destina a les persones, famílies, autònoms i empreses per la crisi (1’1 M d’€), així com les bases 
de les ajudes socials i les dels aturats i afectats per un ERTO. En breu es començaran a convocar. 
De fet, dilluns s’obre la convocatòria dels autònoms que han hagut de tancar per la pandèmia. 
Content que ja sigui una realitat. Entre tots, #EnsEnSortirem

Coincidint amb l’inici de la fase 3, des de Turisme Seu ha engegat una campanya per ensenyar el 
nostre entorn privilegiat. El primer vídeo és dels CAMINS I RUTES que ens envolten.
T'ho imagines? La Seu d'Urgell et sorprendrà? Vine i descobreix-la!"
https://www.facebook.com/934071799943022/posts/3554998487850327/?vh=e&d=n

Ara que s’acosten els exàmens, els de la selectivitat i els de la universitat, és més necessari que 
mai disposar d’espais per estudiar, espais que amb les restriccions d’aforament encara es redu-
eixen més. La biblioteca obrirà les portes per anar a les seves sales el proper dilluns 15, però a la 
3a planta només s’hi poden encabir 11 persones.

Per això hem habilitat la sala polivalent del centre cívic el Passeig (del dimecres 10 de juny 
fins al 10 de juliol) com a sala d’estudi: s’hi podrà anar de dilluns a dissabte, de 9 a 13h i de 16 a 
20h, amb 20 places individuals simultànies. Cada estudiant només podrà optar a un torn de 4 
hores al dia i cal reservar plaça aquí  https://bit.ly/2ARAMQo

Serà un estiu diferent però en cap cas serà un estiu sense activitats!! Els nens i joves de la Seu i 
la comarca podran trobar a la Guia d’Estiu 2020 un total de 34 activitats: 20 de lleure i 14 espor-
tives, natura i aigua. Totes adaptades a les mesures de seguretat i higiene fixades pel PROCICAT.  

Avui l’abraçada virtual és per a tot el jovent de la Seu i Castellciutat. Bona part del que us he 
explicat avui va per vosaltres, com la Guia d’Estiu i la sala d’estudi. També estem preparant 
un programa Insomni 2020: serà el millor possible! Gràcies per l’esforç de tot aquest temps. I 
milions de gràcies Xavi Estival per aquest any que has dedicat a l’Ajuntament i al nostre jovent. 
L’abraçada més gran d’avui és per tu!

Quan facis trobades familiars i amb amics, recorda de seguir les mesures de prevenció!
J Evita fer abraçades i petons
J Respecta la distància interpersonal de 2 metres
J No comparteixis gots, coberts, begudes ni plats
J Extrema el rentat de mans

#EnsEnSortirem 

https://www.facebook.com/934071799943022/posts/3554998487850327/?vh=e&d=n
https://bit.ly/2ARAMQo
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9/6
Bona nit!
El confinament ha estat molt dur, molt! Ha comportat una crisi social i econòmica sense prece-
dents, però ha salvat moltes vides, MOLTES! No ho oblidem mai, l’esforç ha valgut molt la pena. 
Segons un estudi de la revista Nature, sense el confinament a Espanya s’haurien produït entre 
390.000 i 560.000 morts per la COVID19.

Però els “tempos” també són molt importants. Aquest altre estudi (Web Coronarealtime.git-
hub.io.) indica que si el confinament s’hagués fet el 9 de març (enlloc del 14) la xifra de morts a 
Espanya -fins a principis de juny- hauria estat de 2.528. https://bit.ly/30mQZrD

A Espanya, el Ministerio no reporta avui cap nova mort per coronavirus en les darreres 24h, i 
xifra el total de defuncions en 27.136. No obstant reporta 50 defuncions en els darrers 7 dies 
(xifra que no quadra amb els 26.127 morts que es reportaven el 2 de juny). També, segons dades 
oficials, s’han produït 84 nous contagis per un total de 241.966 (tampoc suma avui).

A nivell mundial avui hi ha registrades 7.258.816 persones contagiades; 410.845 morts; 3.571.721 
pacients recuperats i 53.982 ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats 
(2.010.442) i morts (112.549), seguits del Brasil, Rússia, el Regne Unit i Espanya. L’Amèrica del 
Sud és, actualment, on potser preocupa més la pandèmia.

A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 171 nous casos positius; 88 altes hospitalàries i 
5 noves defuncions. En total ja hi ha 68.670 positius confirmats, 12.408 defuncions i 38.687 altes 
hospitalàries. Resten 117 pacients ingressats a les UCIs. Ànims a totes les famílies!

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Però a casa en-
cara hi tenim aïllats 66 veïns i veïnes: 13 són casos confirmats, 24 sospites i 28 contactes sense 
símptomes; ja s’ha donat l’alta a 380 persones. Seguim sense nous positius!

El diagrama de risc de BIOCOMSC actualitzat de Catalunya amb dades obertes. Recordem: Eix 
X casos reportats últims 14 dies (actius), eix Y el creixement empíric rho (per sota 1 decreix, per 
sobre d’1 creix). La corba és l’evolució temporal, cada dia un punt. Anem bé, però gens “sobrats”.

Durant la primera setmana de reobertura de la Biblioteca de Sant Agustí, un total de 35 usuaris 
han agafat en préstec 122 documents (sobretot llibres i revistes) i s’han retornat uns 300 docu-
ments a la bústia externa. S’inicia, també, un nou servei de préstec de lots de llibres per a infants 
de 0 a 12 anys, ja que la sala infantil està tancada per seguretat i higiene. https://bit.ly/2zn60yI

La #FEEC ha realitzat uns protocols amb les mesures de seguretat i de sanitat per activitats de 
muntanya davant de la pandèmia de la Covid-19. Els podeu consultar aquí:

• Protocols activitats i competició J  bit.ly/3f1gbb7
• Protocol refugis de muntanya J bit.ly/2BDQRto

Tot i l’aturada per la pandèmia, l’obra del túnel de #TresPonts avança a bon ritme. Una obra 
fonamental per donar-nos més seguretat i tranquil·litat. Agraït a tanta gent que ha sumat per fer 
realitat la intervenció més ambiciosa d’obra civil realitzada al congost dels Tres Ponts des de la 
seva obertura en època medieval.

http://coronarealtime.github.io/
http://coronarealtime.github.io/
https://bit.ly/30mQZrD
https://bit.ly/2zn60yI
http://bit.ly/3f1gbb7
http://bit.ly/2BDQRto
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Avui l’abraçada virtual és per als monitors/es dels casals d’estiu, que els estan preparant amb 
totes les ganes, però també amb el neguit de com aplicar totes les mesures de seguretat i amb 
l’obsessió de complir-les per tenir els infants el màxim de protegits mentre gaudeixen de les 
diferents activitats.

Us recordo dos reflexions importants sobre les   :

1. Si no cobreixen íntegrament la boca i el nas no protegeixen.
2. I quan ja no es poden fer servir: siguem cívics!

• No van a terra! No van al WC! No van a la natura! J Van al gris!

I acabo amb aquesta meravella de la nostra “pedrera” de músics: La primavera de Vivaldi, inter-
pretada pel grup juvenil de l’orquestra de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell. Bravo 
nois i noies!!! Bravo Eugeni i Zoryana!  #talenturgellenc
https://www.facebook.com/1589882471088070/posts/3073087799434189/?vh=e&d=n

10/6
Bona nit!
Si voleu conèixer quants positius hi ha al vostre municipi en els últims dies (i en total de la pan-
dèmia), podeu consultar-ho a: gerardgimenezadsuar.shinyapps.io/taula_positius/

Com veieu, a la Seu seguim amb 54 positius des de l’inici de la pandèmia. Aquell discret repunt 
(5 casos en pocs dies) s’ha pogut controlar i tornem a estar bé. Gràcies a tothom per fer-ho bé!

A Espanya, el Ministerio no reporta avui cap nova mort per coronavirus en les darreres 24h, i 
la xifra total de defuncions segueix en 27.136. No obstant reporta 40 defuncions en els darrers 
7 dies. També, segons dades oficials, s’han produït 167 nous contagis per un total de 242.280 
(tampoc suma avui).

A nivell mundial avui hi ha registrades 7.397.822 persones contagiades; 416.369 morts; 3.702.797 
pacients recuperats i 53.867 ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats 
i morts, seguits del Brasil i Rússia. Els números de l’Índia i el Perú són molt preocupants.

A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 152 nous casos positius; 39 altes hospitalàries 
i 15 noves defuncions. En total ja hi ha 68.822 positius confirmats, 12.423 defuncions i 38.726 
altes hospitalàries. Resten 113 pacients ingressats a les UCIs. Ànims a totes les famílies i els 
ingressats!

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. Encara hi ha 60 
veïns i veïnes aïllats: 13 són casos confirmats, 20 sospites i 27 contactes sense símptomes; ja s’ha 
donat l’alta a 386 persones. Seguim sense nous positius i disminuint els aïllats.

L’estudi ‘Kids Corona’ de Sant Joan de Déu ha fet el seguiment de 724 infants (edat mitjana de 
5 anys) que han conviscut amb almenys un progenitor positiu. El 17,5% d’aquests infants es va 
infectar de la Covid-19, xifra semblant a la dels adults contagiats per contacte a la llar (18,9%). 
Però el 99% dels nens són asimptomàtics o presenten símptomes molt lleus. En la majoria dels 
casos, la família ni tan sols va sospitar que aquests infants poguessin haver estat infectats.

https://www.facebook.com/1589882471088070/posts/3073087799434189/?vh=e&d=n
http://gerardgimenezadsuar.shinyapps.io/taula_positius/
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Ara la següent pregunta és saber el grau de contagiositat dels nens/es. Això s’estudiarà en diferents 
casals d’estiu a travé d’un nou projecte. Esperarem amatents els resultats @SJDbarcelona_ca.

Recordeu que amb #LaMevaSalut podeu fer molt es gestions en línia:
J Consultes a professionals sanitaris
J Demanar o anul·lar visites
J Tramitar o renovar una baixa
J Consultar resultats
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t

Si sou abonats al búlder municipal, durant el mes de juny podeu gaudir del rocòdrom del @raf-
tingparc de manera gratuïta. Més informació al Servei d’Esports. Som #ciutatdesport

La sala polivalent del Centre Cívic El Passeig ha començat a funcionar, avui, com a sala d’estudi. 
L’espai romandrà obert fins al 10 de juliol, de dilluns a dissabte, de 9 a 13 hores i de 16 a 20 hores. 
Content que la utilitzeu i que aproveu tots els exàmens.

Avui l’abraçada virtual és per a tots els que esteu preparant els exàmens de final de curs, i també 
la selectivitat. Molt força i tots els encerts a totes i tots. Acabar el curs en aquestes condicions 
segur que no ha estat fàcil, i ara necessiteu l’esforç final. Vinga que podeu!! 

En aquest altre estudi, compartit per @gmnzgerard, es revisa en 238 persones malaltes i 144 de 
sanes les mesures més eficients per disminuir el contagi de la COVID19; i són, per ordre:

1. Ús de mascareta
2. Evitar aglomeracions
3. Distanciament social

Ja ho sabeu, doncs!!!  https://bit.ly/2XOqytj

Per tant, recordeu les mesures que ens han d’acompanyar durant tot aquest 2020, com a mínim: 
#distànciamansmascareta

 Distància
 Rentat de mans  
 Mascareta

Si ho fem bé #EnsEnSortirem

11/6 
Bona nit!
Segons ens han confirmat aquesta tarda, el govern espanyol ha decidit obrir la frontera; així, 
a partir de demà els andorrans i residents al Principat podran viatjar a l’Alt Pirineu i Aran. 
Nosaltres, però, NO podrem viatjar a Andorra fins que s’aixequi l’estat d’alarma, el 21 de juny 
proper, excepte els que ja poden creuar la frontera (treballadors fronterers i motius sanitaris i 
humanitaris).

A Espanya, el Ministerio de Sanidad no reporta avui cap nova mort per coronavirus en les dar-

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t
https://bit.ly/2XOqytj
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reres 24h, i la xifra total de defuncions segueix en 27.136. No obstant, reporta 32 defuncions en 
els darrers 7 dies. També, segons dades oficials, s’han produït 156 nous contagis per un total de 
242.707.

A part d’aquestes dades avui el Ministerio de Sanidad ha publicat unes dades històriques d’evo-
lució de l’epidèmia i han aflorat gairebé 20.000 nous casos de coronavirus, alguns datats de l’1 
de gener. Amb aquestes dades, en total, serien 260.799 les persones diagnosticades (i seguim 
sense comptar els sospitosos).

A nivell mundial avui hi ha registrades 7.539.873 persones contagiades; 421.393 morts; 3.822.639 
pacients recuperats i 53.867 ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats 
i morts, seguits del Brasil i Rússia. I Índia ja és el 4t país més afectat.

A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 227 nous casos positius; 31 altes hospitalàries i 
11 noves defuncions. En total ja hi ha 69.049 positius confirmats, 12.434 defuncions i 38.757 altes 
hospitalàries. Resten 103 pacients ingressats a les UCIs (vinga que aviat baixem de 100). Ànims 
a totes les famílies i els ingressats!

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa encara 
hi resten 60 veïns i veïnes aïllats, tots controlats pels companys d’atenció primària. D’aquets, 
10 són casos confirmats (3 altes més), 19 sospites i 27 contactes sense símptomes; des de l’inici 
de la pandèmia ja han donat l’alta a 391 persones. Seguim sense nous positius i disminuint els 
aïllats.

Segons els càlculs del Financial Times, Espanya és el 2n país del món amb excés de mortalitat per 
la Covid19 per habitant, amb més de 800 morts per milió. Per cert, ells sí que comptabilitzen 
44.000 morts (i no pas 27.136). No s’ha fet bé això, és evident.

I segons l’OCDE, Espanya serà el país del G20 on més disminuirà el PIB d’Europa, i si hi ha re-
brot, encara més. No s’ha fet bé ni una cosa ni l’altra. Són i venen, temps molts durs. 
https://bit.ly/2zqmgPq

Avui i demà s’havia de celebrar la 31a Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu, que s’ha ajornat al 
29 i 30 d’octubre de 2020. Us hi esperem. En aquest marc, demà tindrà lloc una jornada virtual 
de 17 a 18:30h: “Del sotrac a l’impuls econòmic”, al voltant de l’economia, la sanitat i Europa.
Informació i enllaç https://bit.ly/3cTCpuc

La Unió de Botiguers de la Seu (UBSU) organitzarà aquest dissabte, 13 de juny, l’activitat co-
mercial “Gaudeix del Major”, amb parades al carrer Major de les 10 del matí a les 8 del vespre, i 
oferiran rebaixes, novetats, ofertes i promocions. 
Per cert, també estrenen web https://bit.ly/3hd4dgN

El proper dilluns, 15 de juny, s’inicia l’Ara Pirineus, un nou mitjà per explicar la realitat l’Alt Pi-
rineu i l’Aran. Una excel·lent notícia que, en aquests temps d’incertesa, és un bri d’esperança per 
el nostre futur. Un dels nostres reptes és situar el Pirineu al món i per això necessitem mitjans 
independents, forts i rigorosos. Benvinguts!

Avui l’abraçada virtual és pels valents i valentes que encapçalen el projecte de l’Ara Pirineus. No 
és gens fàcil, i menys ara, aquesta aposta per un nou mitjà i més al Pirineu. Benvinguts. Sort, 
encerts i enhorabona!

https://bit.ly/2zqmgPq
https://bit.ly/3cTCpuc
https://bit.ly/3hd4dgN
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Acabo amb un estudi de la Universitat de Cambridge (una simulació matemàtica amb 60 mili-
ons de persones) que afirma que si la meitat de la població portés mascareta, el risc de contagi 
es reduiria al mínim. De fet, conclou que si tothom la utilitzés no hi hauria cap rebrot; i si només 
fos un 50% serviria per minimitzar les infeccions sense que calgués tornar al confinament.
https://bit.ly/2MQrrLq

Per tant, no oblidem mai les mesures de prevenció. Són la clau per no tenir un rebrot!!
#distànciamansmascareta

 Distància
 Rentat de mans  
 Mascareta

12/6
Bona nit!
Avui, després de gairebé 3 mesos, s’ha reobert unidireccionalment la frontera amb Andorra. 
Inexplicablement només pels ciutadans i residents andorrans, que són els qui poden entrar a la 
nostra regió sanitària. Nosaltres no podrem pujar a Andorra, en principi, fins que finalitzi l’estat 
d’alarma el 22 de juny proper.

Enmig d’una pandèmia com aquesta, les decisions (per difícils que siguin i amb derivades jurídi-
ques) s’han de basar en criteris epidemiològics i de salut pública. I no és el cas. Epidemiològica-
ment, fa dies que es podria haver obert (del tot) la frontera, per moure’ns tots pel Pirineu, com 
el Dr. Pere Godoy ens ha comentat avui a la sessió en línia de la @TrobadaPirineu.

No obstant, aquests dies hem après a ser resilients i a tenir paciència. Estic content perquè, com 
a mínim, les famílies dividides per la frontera ja es poden retrobar després d’aquest llarg “cal-
vari” (de moment en terra catalana), i el comerç de la Seu en sortirà beneficiat (demà, mercat i 
Gaudeix del Major). Va! Que pel 22 (si no és abans) falta molt poc.

Per cert, ara mateix a Andorra hi ha només 21 persones malaltes (cap a la UCI, 8 ingressats a 
l’Hospital de Meritxell i 14 aïllats a casa). El cribratge massiu s’ha fet a un total de 70.468 per-
sones (el 90,8% de la població), detectant només 78 casos positius. Tenen la COVID19 MOLT 
controlada!! Benvinguts a la Seu, amics!

A la Seu i a l’Alt Urgell seguim molt bé. Cap cas positiu la darrera setmana a la Seu i una gràfica 
de l’Alt Urgell també en la mateixa línia. No ens relaxem!! Però anem bé!! Encara tenim el virus 
per aquí, però MOLT MENYS que fa unes setmanes. Però recordeu  #distànciamansmascareta 

Avui a Espanya, el Ministerio de Sanidad tampoc reporta cap nova mort per la Covid en les dar-
reres 24h. La xifra total de defuncions segueix en 27.136, 25 en els darrers 7 dies. També, segons 
dades oficials, s’han produït 155 nous contagis per un total de 243.209 (són 502 més que ahir 
#ahilodejo).

A nivell mundial avui es registren 7.647.941 persones contagiades; 425.044 morts; 3.873.052 paci-
ents recuperats i 54.056 ingressats a les UCIs (va augmentat). Els Estats Units són el país amb 
més afectats i morts, seguits del Brasil, Rússia i l’Índia.

https://bit.ly/2MQrrLq
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A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 203 nous casos positius; 32 altes hospitalàries i 
5 noves defuncions. En total ja hi ha 69.252 positius confirmats, 12.439 defuncions i 38.789 altes 
hospitalàries. Resten 94 pacients ingressats a les UCIs (per fi baixem de 100). Ànims a totes les 
famílies i els ingressats!

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa encara hi 
resten 56 veïns i veïnes aïllats: 8 són casos confirmats (2 altes més), 20 sospites i 28 contactes 
sense símptomes; des de l’inici de la pandèmia ja s’ha donat l’alta a 393 persones. Seguim sense 
nous positius. 

En aquesta gràfica es veuen tots els casos positius de Catalunya per regions (no ajustats per 
població), com més vermell, més nous positius diaris. A vegades amb les dades diàries no tenim 
prou perspectiva, però mirant d’on venim queda clar que podem ser optimistes. (Gràfica @
gmnzgerard)

Gràcies a aquesta bona evolució, en principi, Catalunya central i Girona passaran a la fase 3 di-
lluns que ve; Barcelona i Lleida podrien fer-ho a mitjans de setmana. Poc a poc tota Catalunya 
va avançant amb petits passos endavant; petits però ferms. Seguim igual, i #EnsEnSortirem

Per cert, avui no hem pogut celebrar a #laSeu la @trobadapirineu, però hem gaudit d’una troba-
da virtual molt interessant amb @ramontremosa, Alfred Pastor i @PereGodoy. Esperem poder 
retrobar-nos tots a l’octubre en l’edició “presencial”.

El Centre de Formació d’Adults de la Seu obre inscripcions per al curs 2020-2021. El termini per 
apuntar-s’hi és del 15 al 29 de juny, i millor si ho podeu fer per via telemàtica. Aprofiteu aquests 
estudis: la formació obre portes!!

Si us interessa rebre ofertes de feina de l’Alt Urgell, des de l’Oficina Jove us les envien de manera 
periòdica. Només ho heu de demanar a través d’un correu electrònic a treball.alturgell@oficina-
jove.cat. A més, si adjunteu el CV, us poden ajudar de manera personalitzada!!

Aquesta tarda s’ha començat a asfaltar el camí de Sant Isidre a Castellciutat, una obra important 
que ben aviat estarà enllestida. Molt content que, tot i la parada d’aquests mesos, seguim enda-
vant. Una especial menció a l’amic Joan Gurrera: sense ell, res de tot això hagués estat possible. 
Gràcies Joan!

Avui l’abraçada virtual és pel nostres veïns i veïnes d’Andorra. Avui ja n’he pogut saludar al Pas-
seig de la Seu i m’ha fet molta il·lusió. Una especial abraçada és pel ministre de salut, l’amic Joan 
Martínez Benazet, amb qui hem compartit neguits i moltes hores d’insomni aquests 3 mesos. 
Baixa tu primer, Joan, que jo encara no puc pujar!

Recordem tots, gent de la Seu i veïns i veïnes d’Andorra que ens vindreu a veure: la clau de tot 
plegat és mantenir les mesures per evitar els contagis.

 Distància
 Rentat de mans  
 Mascareta

No ho oblidem mai: si anem amb compte amb la #distànciamansmascareta #EnsEnSortirem

mailto:treball.alturgell@oficinajove.cat
mailto:treball.alturgell@oficinajove.cat
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13/6
Bona nit!
Avui hem tingut un gran ambient a la Seu, sobretot al matí amb el mercat i el Gaudeix del Major, 
organitzat per la UBSU. Un plaer saludar-te Joan! Mantenint distàncies, amb gels hidroalcohò-
lics per rentar-nos les mans i amb mascaretes es poden fer moltes activitats sense perill. Gràcies 
a tothom per fer-ho bé! #distànciamansmascareta i #EnsEnSortirem

Avui a Espanya, el Ministerio de Sanidad tampoc reporta cap nova mort per la Covid19. La xifra 
total de defuncions segueix en 27.136, 25 en els darrers 7 dies. També, segons dades oficials, 
s’han produït 130 nous contagis per un total de 243.605 (són 396 més que els reportats ahir 
#aneusumant).

A nivell mundial avui es registren 7.811.172 persones contagiades; 430.179 morts; 4.010.332 pa-
cients recuperats i 53.907 ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats i 
morts, seguits del Brasil, Rússia i l’Índia. Espanya és el 3r país al món amb major mortalitat per 
habitant (i comptant les xifres oficials, no les del mètode MoMo, que són molt més altes).

A Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 173 nous casos positius; 230 altes hospitalàries 
i 11 noves defuncions. En total ja hi ha 69.425 positius confirmats, 12.459 defuncions i 39.019 altes 
hospitalàries. Resten 83 pacients ingressats a les UCIs. Ànims a totes les famílies i els ingressats!

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa encara hi 
resten 56 veïns i veïnes aïllats: 8 són casos confirmats, 20 sospites i 28 contactes sense símpto-
mes; des de l’inici de la pandèmia ja s’ha donat l’alta a 393 persones. Seguim sense nous positius. 

Com veieu, a la taula de casos setmanals per municipis a la Seu només hem tingut un cas positiu 
en les darreres 2 setmanes. Vinga, que anem bé!! Però no ens relaxem que l’equilibri és dèbil i 
ens ha costat molt arribar fins aquí. Tot depèn de la #distànciamansmascareta

Quins països han gestionat millor la pandèmia? Segons la revista Time són: Taiwan (el millor 
amb “només” 443 casos i 7 morts), Nova Zelanda, Austràlia, Singapur, Corea del Sud, Islàndia, 
Grècia, Emirats Àrabs, Argentina i el Canadà.

Si ets metge/ssa de família i busques un lloc de treball acompanyat de bona qualitat de vida (per 
tu i la teva família) i amb possibilitats de creixement professional, potser la Seu d’Urgell és el 
teu lloc! https://bit.ly/2B6tsR2

Avui la Creu Roja i la cadena Plus Fresc han organitzat una jornada extraordinària de recollida 
d’aliments pel Banc dels aliments. Gràcies a tothom que hi ha col·laborat aportant aliments i/o 
temps. #EnsEnSortirem per la gran solidaritat de tothom. (Foto: Ramon Escuder)

Avui he felicitat per telèfon a l’Antoni pel seus sant i aniversari, ja que aquest urgellenc avui ha 
celebrat 103 anys  . Un plaer parlar amb ell i comentar aquestes setmanes tan dures a casa. 
Com hem dit, queda pendent un cafè plegats quan ens puguem reunir.

Avui l’abraçada virtual és per a totes les famílies que us heu pogut retrobar gràcies a l’obertura 
(unidireccional) de la frontera d’Andorra. Han estat uns mesos duríssims separats pocs quilò-
metres, però ja s’ha acabat. Poc a poc tornarem a veure’ns i tornarem a abraçar-nos tots.

https://bit.ly/2B6tsR2
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Acabo amb un nou vídeo de l’OJAU on la Isabel, la Jana, la Jana i l’Andrea ens ensenyen com de 
senzill és portar la mascareta.

Fem el mateix? #quelamascaretatacompanyi Si ho fem totes i tots #EnsEnSortirem

14/6 
Bona nit!
Avui fa 3 mesos que es va declarar l’estat d’alarma per la Covid19. Una època duríssima i molt 
dolorosa, amb una quantitat de morts i d’afectats que mai podrem acabar de plorar. Amb una 
crisi sanitària, social, psicològica i econòmica que ens costarà molt de superar. El més sentit 
condol a famílies i amics de les víctimes, de tot cor.

Avui a Espanya, el Ministerio de Sanidad tampoc reporta cap nova mort per la Covid-19. La xi-
fra total de defuncions segueix en 27.136, 26 en els darrers 7 dies. També, segons dades oficials, 
s’han produït 48 nous contagis per un total de 243.928 (ahir en reportaven 243.605♂).

A nivell mundial ens apropem als 8 milions d’afectats (amb 4 milions de recuperats). Avui es 
registren 7.941.156 persones contagiades; 433.939 morts; 4.086.240 pacients recuperats i 54.133 
ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats i morts, seguits del Brasil, 
Rússia, l’Índia, el Regne Unit i Espanya.

A Catalunya, les darreres 24 hores, s’han registrat 140 nous casos positius; 20 altes hospitalàries 
i 3 noves defuncions. En total ja hi ha 69.565 positius confirmats, 12.453 defuncions i 39.039 altes 
hospitalàries. Resten 82 pacients ingressats a les UCIs. Ànims a totes les famílies i els ingressats!
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A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa encara hi 
resten 47 veïns i veïnes aïllats: però “només” 5 són casos confirmats (va baixant aquesta xifra), 
16 són sospites i 26 contactes sense símptomes; des de l’inici de la pandèmia ja s’ha donat l’alta 
a 404 persones. Anem bé!!! 

En el pitjor moment de l’epidèmia, a Catalunya hi va haver 1.529 persones ingressades de ma-
nera simultània per Covid-19 a les UCIs. La xifra ha baixat progressivament fins que aquesta 
setmana s’ha situat per sota de 100 (avui són 82), un fet que no passava des del 14 de març. Jus-
tament, el dia que es va declarar l’estat d’alarma. Però no oblidem aquest dolor.

A la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran seguim amb la situació controlada: poca transmissió del 
virus i pocs casos. Però tampoc oblidem mai com ens ha costat arribar fins aquí i que només 
continuarem estant bé si respectem la #Distanciamansmascareta

Les imatges d’ahir a la platja de Barcelona ens ensenyen que la memòria és molt curta i que hem 
de ser molt responsables (tots plegats) o el risc de rebrot (d’un rebrot molt sever) és ben proba-
ble. Ara hi ha lloc a les UCIs, però ens interessa a tots que segueixin sense ocupar-se.

Per evitar l’empitjorament aquesta revetlla de St. Joan serà ben diferent: no es podrà organitzar 
actes que puguin generar aglomeracions i, per tant, no hi haurà fogueres. Fem un St. Joan en 
família, amb el nostre cercle d’estimats més íntims. Gaudiu de la família i els amics però sense 
exposar-vos a acabar a l’hospital, ni per cremades ni pel virus.

Amb el confinament molta gent ha descobert el teletreball que es pot fer des de llocs amb una 
excel·lent qualitat de vida com el Pirineu. Però perquè sigui possible són fonamentals serveis 
públics com la sanitat, l’educació i la seguretat i, sobretot, la fibra i la connexió a internet. Cal 
solucionar aquest dèficit històric de tot el Pirineu!

Avui l’abraçada virtual és per l’amic Albert Batalla que fa 1 any just que va deixar l’alcaldia de la 
Seu, després d’11 anys. Com bé dius Albert: “I quin any! Amb novetats personals i professionals 
que et canvien la vida. I sempre amb la Seu al cap i al cor per ser útil en el que calgui.” Gràcies 
per tant, gràcies per TOT, Albert.

Seguim avançant, amb pas ferm i segur, amb prudència però amb decisió. Cada cop es pot fer 
més activitats, però les hem de fer amb totes les mesures de seguretat. Si tothom és responsable, 
amb la #distànciamansmascareta, seguirem endavant i #EnsEnSortirem

Som-hi Seu!

15/6
Bona nit!
Avui fa un any que tinc l’immens honor de servir-vos com alcalde de la Seu, amb un enorme 
equip al darrere de @JuntsXlaSeu i @ERClaseu. Un any on no hem parat ni un sol dia de treba-
llar per la Seu, per Castellciutat i per tots els nostres veïns i veïnes. Un any on la Covid19 ho ha 
capgirat tot.

Avui fa tres mesos que cada nit elaboro aquest resum diari per traslladar-vos les dades, les acci-
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ons dutes a terme, les idees i les sensacions d’aquesta terrible pandèmia que ens ha tocar viure; 
també, per mirar de compartir amb vosaltres el camí a fer per a sortir-nos-en.

Crec, sincerament, que el primer capítol de la Covid19 és a punt d’acabar. Moltes persones han 
perdut la vida, hem viscut molts dies de neguit i confinament, molts canvis en la nostra vida 
quotidiana i molta incertesa pel futur. Una crisi sanitària mai viscuda, amb una crisi social i 
econòmica molt profunda. El meu condol més sincer.

Probablement aquest resum diari s’acabarà ben aviat; hem d’adaptar-nos a la nova situació de la 
#distànciamansmascareta i no ens caldrà estar tan pendents d’unes xifres que s’han d’acostar 
al zero ben aviat. També les accions i els fets ja són més fàcils de seguir en recuperar, tots ple-
gats, la “normalitat”.

No obstant, si m’ho permeteu, us aniré explicant l’evolució de tot plegat i les meves sensacions 
en breus resums setmanals. Aquesta rutina que m’ha acostat a tots vosaltres m’ha ajudat a no 
baixar la guàrdia ni un moment en aquests 3 mesos tan durs. I el vostre escalf ha estat la nostra 
força.

Avui, a Espanya, el Ministerio de Sanidad tampoc reporta cap nova mort per la Covid-19. La 
xifra total de defuncions segueix en 27.136, 25 en els darrers 7 dies. També, segons dades oficials, 
s’han produït 40 nous contagis per un total de 244.109.

A nivell mundial avui es registren 8.032.386 persones contagiades; 436.312 morts; 4.149.905 pa-
cients recuperats i 54.548 ingressats a les UCIs. Els Estats Units continuen sent el país amb més 
afectats i morts, seguits del Brasil, Rússia, l’Índia, el Regne Unit i Espanya.

A Catalunya, les darreres 24 hores, s’han registrat 109 nous casos positius; 13 altes hospitalàries 
i 4 noves defuncions. En total ja hi ha 69.674 positius confirmats, 12.457 defuncions i 39.052 altes 
hospitalàries. Resten 82 pacients ingressats a les UCIs, com ahir. Ànims a totes les famílies i els 
ingressats!

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa encara hi 
resten 47 veïns i veïnes aïllats: 5 són casos confirmats, 16 són sospites i 26 són contactes sense 
símptomes; des de l’inici de la pandèmia ja s’ha donat l’alta a 404 persones. Cap canvi respecte 
a ahir.

La passada setmana @salut va anunciar una paga extraordinària pels professionals sanitaris que 
han estat a 1a línia contra la pandèmia, però amb diferents quantitats segons la categoria pro-
fessional. Avui a molts centres sanitaris (a la Seu també) s’han organitzat concentracions per 
reclamar que sigui igual per a tothom, ja que tothom ha estat exposat. Tot el meu suport. A les 
residències, ambulàncies, CAPS i hospitals tothom ha format part d’un mateix equip: aquestes 
diferències no s’entenen.

A partir d’avui, dilluns 15, i fins el dijous, 25 de juny, es pot sol·licitar la subvenció per a empre-
ses que han hagut de tancar per l’efecte de la Covid19. Cal fer-ho telemàticament a  https://bit.
ly/2MX0uFV

Avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones 
Grans. Una xacra més present del que ens pensem. “Destapa-ho, tu pots!” https://bit.ly/30JSnVm

https://bit.ly/2MX0uFV
https://bit.ly/2MX0uFV
https://bit.ly/30JSnVm
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Avui l’abraçada virtual és per la Mireia, el Joan, la Carme, el Xavi, el Joan, el Xesco, la Marian, el 
Carlos i la Núria. La gent amb qui tinc el plaer i l’honor de compartir l’equip de Govern de l’@
ajlaSeu. Amb els qui compartim somnis i projectes. Gràcies per la vostra tasca ingent per la Seu 
i Castellciutat.

Seguirem treballant sense defallir per la nostra ciutat i la nostra gent. Fins demà! (aquesta set-
mana encara allargaré el resum diari; un cop ens endinsem a la “nova normalitat”, serà el mo-
ment d’espaiar-lo). Gràcies per ser-hi cada nit. Gràcies pel vostre esforç. Gràcies pel vostre 
escalf. Gràcies per concedir-me l’immens honor de ser el vostre alcalde tot 
aquest any.

16/6
Bona nit!
El diagrama de risc de Catalunya ens mostra un perill baix de rebrot, i concorda amb la dismi-
nució progressiva de casos positius. Anem bé! Però no oblidem el dolor i l’esforç que ha suposat 
arribar fins aquí... I que encara som molt vulnerables.

Avui, a Espanya, el Ministerio de Sanidad tampoc reporta cap nova mort per la Covid-19. La 
xifra total de defuncions segueix en 27.136, 25 en els darrers 7 dies. També, segons dades oficials, 
s’han produït 76 nous contagis per un total de 244.328.

A nivell mundial avui es registren 8.170.801 persones contagiades; 440.666 morts; 4.268.049 
pacients recuperats i 54.596 ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats 
i morts, seguits del Brasil, Rússia, l’Índia, el Regne Unit i Espanya.

A Catalunya, les darreres 24 hores, s’han registrat 69 nous casos positius; 34 altes hospitalàries i 
12 noves defuncions. En total ja hi ha 69.753 positius confirmats, 12.469 defuncions i 39.086 altes 
hospitalàries. Resten 79 pacients ingressats a les UCIs (3 menys).

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa segueixen 
aïllats 47 veïns i veïnes: 5 són casos confirmats, 16 són sospites i 26 són contactes sense símpto-
mes; des de l’inici de la pandèmia ja s’ha donat l’alta a 404 persones. No news, good news.

El Casal d’Estiu de la Seu introdueix el personatge de la #SuperantiCOVID. L’objectiu és sen-
sibilitzar els infants de la necessitat de mantenir la distància, dur mascareta i rentar-se les mans 
per evitar contagis. Una bona iniciativa de l’@OJAU per fer els Casals el més segurs possibles.

I per això aquest dissabte s’ha organitzat una formació en higiene i seguretat en activitats de 
lleure adreçada a monitors i monitores de #laSeu i #AltUrgell. Intentarem amb @marianla-
molla explicar als monitors/es les pautes a realitzar durant els Casals per minimitzar els risc de 
contagis.

La Piscina Municipal obrirà les portes del 29 de juny al 31 d’agost; òbviament, però, amb restric-
ció d’aforament (actualment es permet un 30%, que són 160 usuaris) i mesures de prevenció 
dels contagis. https://bit.ly/30Oyqg3

Som #ciutatdesport

https://bit.ly/30Oyqg3
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I aquesta setmana s’ha obert la convocatòria de dues places de tècnic/a per elaborar i executar el 
pla de reactivació econòmica al Consell Comarcal de l’Alt Urgell @ocupaciocat. Important per 
treballar decididament per sortir d’aquesta crisi.https://bit.ly/3d3c4Kl

Avui l’abraçada virtual és per als meus petits pacients de la consulta i les seves famílies. Aquests 
dies estic fent consultes extres per recuperar el temps que no he pogut visitar-vos per la pandè-
mia. És un plaer tornar-vos a veure a tots/es!

Les xifres i les sensacions ens diuen que anem bé! 
J Portem 2 setmanes a l’Alt Urgell sense nous casos positius
J La situació a l’Alt Pirineu i Aran és bona també
J A tot Catalunya la darrera setmana hem tingut menys de 900 positius
J El risc de rebrot és baix a tot Catalunya

Però no ens relaxem, no oblidem mai el dolor i l’esforç que ens ha costat arribar fins aquí i si no 
volem tornar-hi... Que NO HO VOLEM, RECORDEM:

 Distància
 Rentat de mans  
 Mascareta

#distanciamansmascareta #EnsEnSortirem

17/6
Bona nit!
Confirmat: Catalunya sencera passa demà a la fase 3! Totes les regions sanitàries formaran una 
única unitat territorial en què els ciutadans ens podrem moure lliurement. A més, la Generalitat 
recupera les competències per regular el desconfinament.

Tres mesos més tard, amb 244.683 contagiats confirmats, 27.136 morts segons el Ministerio i 
43.242 segons el mètode MoMo (fins el 22 de maig), es retornen les competències de salut a @
salutcat. Ningú sap com hauria si la gestió de la pandèmia s’hagués fet des de Catalunya, però sí 
que sabem com ha anat des de Madrid.

Avui, a Espanya, el Ministerio de Sanidad tampoc reporta cap nova mort per la Covid-19. La 
xifra total de defuncions segueix en 27.136, tot i reportar-ne 30 en els darrers 7 dies (tot i que el 
passat 10 de juny la xifra total oficial de defuncions era també de 27.136 ♂). També, segons dades 
oficials, s’han produït 141 nous contagis per un total de 244.683.

A nivell mundial avui es registren 8.339.939 persones contagiades; 448.420 morts; 4.363.316 pa-
cients recuperats i 54.497 ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats 
i morts, seguits del Brasil, Rússia, l’Índia, el Regne Unit i Espanya. Les gràfiques comparades 
d’Estats Units i Europa mostren n’és de negativa l’evolució a Estats Units; a l’Índia i a Sud-Amè-
rica la pandèmia també està fora de control.

A Catalunya, les darreres 24 hores, s’han registrat 158 nous casos positius; 42 altes hospitalàries i 
11 noves defuncions. En total ja hi ha 69.911 positius confirmats, 12.480 defuncions i 39.128 altes 
hospitalàries. Resten 74 pacients ingressats a les UCIs (5 menys).

https://bit.ly/3d3c4Kl
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A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa segueixen 
aïllats 44 veïns i veïnes: “només” 2 són casos confirmats, 16 són sospites i 26 són contactes sense 
símptomes; des de l’inici de la pandèmia ja s’ha donat l’alta a 407 persones. Ens acostem al zero!

Des del dilluns passat, 15 de juny, es pot sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital, que implica una paga 
mensual d’entre 462€ i 1.015€, en funció de la unitat familiar (+ 100€ per famílies monoparen-
tals). Es tramita telemàticament a la seu electrònica de la Seguretat Social 
https://sede.seg-social.gob.es

El sector turístic preveu que el Pirineu català serà un dels destins preferits d’aquest estiu. Un es-
tudi especialitzat apunta que la gran majoria de catalans que facin vacances es quedaran al país 
i que buscaran indrets propers a la natura i amb poques aglomeracions. https://bit.ly/2Y8ccnM

En aquest marc, avui s’ha presentat el plànol ecoturístic de la Seu per donar a conèixer la bio-
diversitat d’una vintena d’espais de la ciutat: animals, plantes, geologia, fòssils i un cel estrellat 
a l’abast de tothom. Per gaudir la natura a tocar de casa, de les 22 hectàrees d’espais verds que 
tenim a la Seu, amb 5.500 arbres de 80 espècies diferents.

El dissenyador Jose Fuentes, establert a l’Alt Urgell, impulsa la campanya solidària 
#sumateamiarbol, una iniciativa de venda de samarretes solidàries, que compra amb la 
col·laboració de les empreses urgellenques Mr. Craftsman i GLS. Les donacions es lliuraran a   
@CruzRojaEsp. https://bit.ly/37CgjM1

Avui l’abraçada virtual és per a tothom que ha col·laborat de forma altruista, durant aquesta 
pandèmia, posant el seu granet de sorra en qualsevol de les iniciatives solidàries que ens estant 
ajudant a superar aquesta difícil situació. Aquesta crisi també ha tret el millor de molta gent i, 
per això, #EnsEnSortirem!

 Com sempre, no oblidem la tríada antiCovid, la #distànciamansmascareta, la que ens ha de 
fer que aquest virus no rebroti, i depèn de nosaltres. Som-hi Seu! #EnsEnSortirem

 Distància
 Rentat de mans  
 Mascareta

18/6
Bona nit!
El MH President de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que aquesta mitjanit acaba la fase 
3 i comença la fase de represa. Quedaran sense efecte les mesures de l’estat d’alarma. Bones 
notícies que ens indiquen que anem en la bona direcció. Gràcies a tothom per l’esforç d’arribar 
fins aquí. El meu condol a les famílies i amics de tots els afectats.

Per tant, el Govern de Catalunya elimina la fase 3 i passem ja a la normalitat. A les 0.00 hores 
entrarem a l’anomenada fase de represa de la normalitat. Ni nova, ni vella, normalitat amb 
responsabilitat per part de tothom. Higiene, distància i ús de mascaretes. Em sembla una mesura 
molt encertada.

Podeu consultar les mesures bàsiques de protecció i organitzatives que, a partir d’ara, s’esta-

https://sede.seg-social.gob.es/
https://bit.ly/2Y8ccnM
https://bit.ly/37CgjM1


146

bleixen per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per la Covid19. 
Òbviament estan basades en la #DistanciaMansMascareta https://bit.ly/2Yb1ywp

Avui, a Espanya, el Ministerio de Sanidad segueix reportant (des de fa uns 10 dies) una xifra 
total de defuncions de 27.136, tot i reportar-ne 52 en els darrers 7 dies (no ho qualifico, perquè 
no es pot qualificar ♂). També, segons dades oficials ( ja veieu la veracitat que tenen), s’han 
produït 143 nous contagis per un total de 245.268 (ahir eren 244.683, per si voleu fer la suma ♂).

A nivell mundial avui es registren 8.504.663 persones contagiades; 452.968 morts; 4.453.454 
pacients recuperats i 54.509 ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats 
i morts, seguits del Brasil, Rússia, l’Índia, el Regne Unit i Espanya. A Perú, Xile i Mèxic no paren 
d’augmentar els casos i les morts.

A Catalunya, les darreres 24 hores, s’han registrat 151 nous casos positius; 82 altes hospitalàries i 
11 noves defuncions. En total ja hi ha 70.062 positius confirmats, 12.491 defuncions i 39.210 altes 
hospitalàries. Resten 75 pacients ingressats a les UCIs (1 més).

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa segueixen 
aïllats 44 veïns i veïnes: “només” 2 són casos confirmats, 16 són sospites i 26 són contactes sense 
símptomes; des de l’inici de la pandèmia ja s’ha donat l’alta a 407 persones. Com ahir! 

No obstant, hem d’anar amb compte, sobretot en espais tancats. Fixeu-vos que el brot que s’ha 
produït a Alemanya ha estat en un escorxador on molts treballadors treballen (i viuen) en espais 
tancats amb poca distància entre ells. Això és el que hem d’evitar, perquè és on hi ha més risc: 
llocs tancats, mal ventilats, amb molta gent i sense distància.

Per fi podem reobrir els parcs infantils, després de tres mesos precintats per intentar evitar 
contagis. Ara hi ha menys virus a l’ambient, sabem que el virus no es manté viu tant temps a les 
diferents superfícies i tots hem après a fer-ho bé. Si tenim la prudència de rentar les mans dels 
infants amb gel abans i després d’anar al parc, no hi ha d’haver problemes. Que juguin, que s’ho 
han guanyat!

A partir d’avui hem obert, amb totes les mesures de seguretat, les plantes superiors de l’Espai 
Ermengol, el nostre museu de la ciutat. Per visitar-lo es recomana demanar cita prèvia enviant 
un correu a info@espaiermengol.cat, així és més fàcil controlar l’aforament.

Aquí teniu la comparació entre els pressupostos d’equips de futbol i dels organismes de recerca 
a Espanya, França i Alemanya. Vosaltres mateixos, però crec que és urgent un canvi important 
en les prioritats, o no anirem bé. Sense recerca, no hi ha futur, ara més que mai.

Avui l’abraçada virtual és per tots els nens i nenes que han estat tancats a casa, com si fossin els 
culpables de la pandèmia. Unes víctimes més que, a partir d’ara (per fi) ja tindran els parcs per 
jugar. Em sap molt greu tot aquest temps que han estat tancats. 

Recordeu que les mascaretes són fonamentals (i ho seran durant molt de temps), però quan les 
hem de llençar (igual que els guants i les tovalloletes):

 No van a terra!  No van al WC! No van a la natura! J Van al gris!
Siguem cívics!

https://bit.ly/2Yb1ywp
mailto:info@espaiermengol.cat
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Per acabar, recordeu que la nova realitat ha d’estar regida per:

1. La higiene de mans freqüent
2. El manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres
3. L’ús de la mascareta
4. La preferència d’activitats a l’aire lliure

#distànciamansmascareta i #EnsEnSortirem

19/6
Bona nit!
Perdoneu les hores, però (per fi) estava sopant amb els meus pares, després de més de 3 mesos 
de no veure’ls. Retrobades que emocionen.

Avui ha estat el primer dia de la fase de la represa, la normalitat de la #distànciamansmascare-
ta. Anem bé i les xifres així ho indiquen. Ara mateix tenim una activitat molt baixa SARS-CoV-2 
(així es diu el virus de la Covid19) a la Seu, l’Alt Urgell, el Pirineu i Catalunya. Confiança però 
prudència. #DistanciaMansMascareta

A Espanya, avui el Ministerio de Sanidad ha reconegut 1.177 morts més per la Covid19 i les vícti-
mes oficials augmenten fins a 28.313, després de mantenir la xifra “congelada” en 27.136 durant 
10 dies. Amb tot, la xifra oficial és inferior a la del sistema de monitorització de la mortalitat 
(MoMo), que aquest 2020 ha comptabilitzat 43.900 morts més que habitualment. També, se-
gons dades oficials, hi ha hagut 154 nous casos confirmats, i un total de 245.575.

Per cert, segons l’enquesta de l’@EurobarometerEU encarregada pel Parlament Europeu, Es-
panya, és el país que menys valora la gestió del seu govern durant la pandèmia de la Covid, i no 
només pel desgavell de les xifres.

A nivell mundial avui es registren 8.693.112 persones contagiades; 459.254 morts; 4.580.246 pa-
cients recuperats i 54.783 ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats i 
morts, seguits del Brasil, Rússia, l’Índia, el Regne Unit i Espanya.

A Catalunya avui encara no he trobat les dades de les darreres 24 hores. Però durant els últims 
7 dies s’ha registrat la xifra més baixa de nous positius a Catalunya: 738 positius, un 30% menys 
que la setmana anterior. Seguim bé!

A l’hospital de la Seu seguim sense pacients ingressats ni pendents de resultat. A casa segueixen 
aïllats 44 veïns i veïnes: “només” 2 són casos confirmats, 16 són sospites i 26 són contactes sense 
símptomes; des de l’inici de la pandèmia ja s’ha donat l’alta a 407 persones. Sense canvis! 

Diumenge a les 0.00 h s’acaba l’estat d’alarma. Per tant, s’obren les fronteres de l’espai Shengen 
(excepte Portugal que ho emplaça fins l’1 de juliol). Per tant, ja podrem anar a Andorra perquè 
la frontera estarà oberta per tots els ciutadans. Una passa més (i aquesta molt important) per 
restablir les grans relacions amb els país veí.

Avui PEUSAenergia ha lliurat a Pediatria dels Pirineus unes mascaretes infantils molt maques 
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per repartir entre els nens que es visitin a la Seu. Gràcies per aquest detall que ajuda a conscien-
ciar als nostres petits de la importància de portar.

Demà dissabte, 20 de juny, a la una del migdia, entrarà en servei el Camí de Sant Isidre de Cas-
tellciutat, que dona accés al poble des de la carretera N-260. Content que s’hagin acabat aques-
tes obres, fonamentals per Castellciutat i on hem aprofitat per donat continuïtat a la vorera, 
garantint la seguretat dels vianants.

També demà fem, amb la Marian Lamolla, la formació pels monitors/es del Casal d’Estiu en pre-
venció de la Covid19. Satisfets de la seva implicació per fer els Casals el més segurs possibles. A 
veure si aconseguim esvair tots els dubtes.

Aquest Sant Joan viurem una revetlla molt diferent, sense aglomeracions ni fogueres, en grups 
petits, en família o amics; és el que toca fer ara, per responsabilitat. Però com que és una nit de 
foc, els Diables de l’Alt Urgell han preparat un espectacle pirotècnic que tindrà lloc a les 23 hores 
des de la Torre Solsona, encès amb la Flama del Canigó que Òmnium farà arribar a la Seu. La 
idea és gaudir-lo des de tots els punts de la ciutat. 

Avui l’abraçada virtual és per la gent d’@Òmnium Alt Urgell, que ens portaran la Flama del 
Canigó per poder celebrar Sant Joan, encara que sigui sense fogueres. Amb ella encendrem l’es-
pectacle pirotècnic dels Diables que amenitzarà la nostra revetlla. Gràcies per estar sempre al 
costat de la cultura i del país!

Recordem les mesures d’higiene i seguretat que segueixen sent imprescindibles: 
1. Posa’t la mascareta
2. Renta’t les mans
3. Respecta la distància
4. No comparteixis estris, begudes o menjar
5. Si et trobes malament o tens símptomes: TRUCA AL 061

20/6 
Bona nit!
Aquesta matinada finalitza el període d’alarma de l’Estat Espanyol i ahir Catalunya va entrar en 
la fase de la represa de la normalitat (la normalitat de la #distànciamansmascareta). Aquest 
primer capítol del llarg llibre de la Covid19 sembla que s’acaba. Com us vaig dir, a partir d’avui 
aquests resums passaran a ser setmanals, després de 98 dies escrivint-los ininterrompudament.

Han estat 100 dies molt estranys, llargs, dolorosos, fatigants i durs. Però ja han passat. Us vaig 
dir que no m’agradava el #totaniràbé: massa dolor i massa morts. Reitero el meu més sentit 
condol a tots els familiars i amics de les persones que ens han deixat. I us vaig dir que #EnsEn-
Sortirem, i #EnsnHemSortit. I ha estat gràcies a tots, la Seu i l’Alt Urgell han estat un gran 
equip i entre tothom ho hem aconseguit. Gràcies! De tot cor!

Aquests dies molts heu tret el millor de vosaltres mateixos, heu sumat i heu multiplicat, heu 
ajudat d’una manera impressionant als que eren (érem) a 1a línia. És per això, bàsicament per 
això, que ens n’hem sortit. Aquests dies, més que mai, estic orgullós de ser urgellenc. Eterna-
ment agraït!
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A Espanya les xifres oficials són 245.938 contagiats confirmats i 28.322 defuncions. Amb aques-
tes xifres és el 3r país del món amb major mortalitat per habitant (després de Bèlgica i el Regne 
Unit). Segons el mètode MoMo les defuncions serien 44.348 (fins el 22/5) i segons l’INE la xifra 
seria similar.

A nivell mundial avui es registren 8.822.397 persones contagiades; 464.035 morts; 4.662.866 pa-
cients recuperats i 54.489 ingressats a les UCIs. Els Estats Units són el país amb més afectats 
(2.307.708) i morts (121.565), seguits del Brasil (que ja supera el milió de contagis i gairebé 
50.000 morts), Rússia, l’Índia, el Regne Unit i Espanya. Tant als Estats Units com a l’Amèrica 
del Sud, l’Índia, el Pakistan i l’Orient Mitjà encara estan en plena lluita contra el coronavirus. 
Molts ànims!

A Catalunya la xifra global de casos confirmats és de 70.333 i la de víctimes és de 12.506: 6.827 
persones han mort en hospitals o en centres sociosanitaris, 4.091 ho han fet en una residència, 
793 al domicili i 795 són no classificades per falta d’informació. Fins ara hi ha hagut 4.126 perso-
nes ingressades a UCIs i actualment en resten 62. El nombre d’altes hospitalàries és de 39.287.

En el total de la pandèmia a l’Alt Urgell hem tingut un total de 75 positius, 54 d’ells a la Seu i, en 
total, 6 urgellencs/ques han mort per la Covid19. No hem d’oblidar mai el dolor dels afectats i 
les seves famílies, i per ells va el nostre condol més sentit. Ara, però, fa més de 2 setmanes que 
no hem tingut cap cas positiu a la Seu.

A la FSH han ingressat 30 pacients positius confirmats, amb 20 altes hospitalàries, 7 trasllats 
a altres centres (5 a Lleida i 2 a Andorra) i s’han produït 3 defuncions a l’hospital. Des del CAP 
de la Seu s’han aïllat i controlat 58 veïns i veïnes al seu domicili (dels que, actualment, només 1 
encara és actiu), 208 sospitosos i 189 contactes.

Aquestes són les xifres del primer capítol del coronavirus a casa nostra i al món. Xifres esgarri-
foses i que ens han de fer estar molt alerta pel que pugui venir, i pel que vindrà. Xifres que us he 
intentat explicar i actualitzar cada dia; espero que us hagin servit per seguir-ne l’evolució. Xifres 
que, per no repetir-les, ens necessiten a tots conscients i responsables de què cal fer.

Perquè amb aquests números horrorosos només un 5% de la població s’ha immunitzat (com a 
molt); així, molts encara som vulnerables enfront la malaltia. No tenim vacuna ni cura efectiva. 
I el virus no ha marxat, ni crec que acabi marxant del tot. Per això és tan important la respon-
sabilitat individual de la #distànciamansmascareta, i preparar-nos per conviure amb el virus 
i els rebrots.

Avui hem impartit la formació en seguretat i higiene pels monitors/es dels Casals d’Estiu de la 
Seu i l’Alt Urgell. Aquests coneixements són fonamentals per saber com minimitzar el risc de 
contagi i com actuar davant de qualsevol sospita. Estic segur que farem uns Casals molt segurs 
i que els nens/es s’ho passaran molt bé. Però cal seguir les pautes de la #distànciamansmasca-
reta.

Avui acabo aquests resum amb 3 abraçades virtuals:

La primera per les famílies i els amics de tots els difunts d’aquests 3 mesos (per Covid19 o per 
qualsevol altra circumstància). Uns mesos on el distanciament social ha fet que no hagueu po-
gut sentir del tot l’escalf de la vostra gent. Per vosaltres l’abraçada més sentida.
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La segona per tothom que ha estat lluitant contra la Covid19, en 1a, 2a o 3a línia. Tots fonamen-
tals per haver arribat fins aquí. Gràcies infinites per la vostra dedicació, esforç i professionalitat. 
Us ho devem tot.

I la tercera per tots vosaltres, que heu seguit aquests reports diaris i heu col·laborat, cadascú 
amb el paper que li pertocava, però tots d’una manera impecable. Sense la gent confinada a casa 
encara seríem a l’infern (no en dubteu). 
Heu estat la nostra motivació i la nostra força. 
Hem sentit el vostre escalf constant per seguir endavant, i per vosaltres ho 
hem fet.

Acabo, aquest cop també, demanant-vos que no us relaxeu, que no oblideu mai el dolor i l’esforç 
que ens ha costat arribar fins aquí, i que no volem tornar-hi... 

I per això és fonamental la #distanciamansmascareta

 Distància
 Rentat de mans
 Mascareta
 Activitats a l’aire lliure sempre que sigui possible

#EnsEnSortirem i GRÀCIES!
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25 de juny  
Bona nit!
Fa una setmana que som en la fase de la represa de la normalitat. Anem recuperant poc a poc 
la nostra vida sota les premisses de la #distànciamansmascareta. Una nova setmana en què 
les dades a casa nostra segueixen estables i sembla que hem avançat una mica més en aquesta 
carrera de fons contra la Covid-19.

A l’Estat Espanyol les darreres dades informen de 247.486 contagiats i 28.330 defuncions (11 la 
darrera setmana). Segons el mètode MoMo l’excés de defuncions seria de 44.536. No oblidem 
mai el dolor i donem tot l’escalf a familiars i amics de les persones que han traspassat.

A nivell mundial la situació no està controlada, sobretot als Estats Units i al Brasil, però també 
a la resta de l’Amèrica del Sud i l’Índia; i comença a preocupar l’evolució a l’Àfrica. En total, al 
món ja hi ha gairebé 10 milions de contagiats (9.621.492), 487.296 difunts i 58.278 persones estan 
ingressades a les UCIs. Bufff!

A Catalunya tenim 70.864 confirmats positius (91 les darreres 24 hores), amb 60 pacients encara 
ingressats a les UCIs i hem de lamentar 12.533 defuncions per coronavirus. Les xifres diàries van 
millorant, però el virus no ha marxat, ni molt menys. Les xifres globals són esgarrifoses. Ànims 
a tothom!

La diada de Sant Joan ens va portar una notícia molt i molt esperada: el 1r dia sense defuncions 
per Covid19 a Catalunya. No obstant, són 12.523 les persones que han perdut la vida durant la 
pandèmia. No oblidem mai el dolor de les famílies, ni l’esforç de tothom per arribar aquí.

A l’Alt Urgell seguim sense nous positius (en tota la pandèmia n’hem tingut 75, 54 d’ells a la Seu) 
i, per tant, no hi ha cap ingressat a la Fundació Sant Hospital ni nous positius aïllats a casa. De 
fet, ara mateix no tenim cap veí o veïna positiu aïllat a casa. Segons es veu a la gràfica, a l’Alt 
Urgell no hem tingut cap positiu en les darreres 3 setmanes. 

Però sobretot seguim alerta! Estan sorgint positius a altres zones del Pirineu!!! No ens relaxem! 
El virus ronda per aquí i la gent ja ens comencem a moure molt. Si volem seguir així, és impres-
cindible que tots complim amb les normes de la #distànciamansmascareta.

Avui s’acaba el termini per presentar les sol·licituds de les ajudes a les empreses que han cessat la seva 
activitat durant la pandèmia. De moment ja les han demanat més de 170. El proper 1 de juliol començarà 
el termini per les que no han tancat però han reduït la facturació de forma significativa. Al vostre costat. 
 
I aquesta setmana PEUSA ha regalat a les diferents comarques del Pirineu on treballa 2.000 
mascaretes infantils pels nostres nens i nenes. Les de l’Alt Urgell es repartiran des de Pediatria 
dels Pirineus i serviran per conscienciar als petits del seu ús. Gràcies PEUSA (també per això, i 
ja en van moltes).

La Torre Solsona de #Castellciutat va protagonitzar la #revetlla de #SantJoan2020 a 
#laSeu, amb l’espectacle de llum i foc dels Diables de l’#AltUrgell @D_AltUrgell, encès amb la 
#FlamadelCanigó que va fer arribar, com cada any, @ÒmniumAltUrgell. Gràcies pel civisme i 
la responsabilitat en una nit sense incidències. (Foto: Fermí Vidal Sala)

I aquest dissabte, també gràcies a Òmnium, Rafel Nadal presenta el seu nou llibre “Mar d’estiu’ 
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a la Seu. Serà a la Terrasseta del Parc del Segre, a les 12 h del migdia, en un acte conduït per l’es-
criptor Albert Villaró. Hi sou tots convidats!

Dilluns engegaran els diferents Casals d’Estiu de la Seu i l’Alt Urgell. Uns casals diferents (com 
tot aquest any), ja que cal complir les normes d’higiene i seguretat per minimitzar el risc de 
contagi de la Covid-19, però on segur que els nostres nens/es gaudiran de valent.

També dilluns obre la piscina municipal amb els protocols de seguretat que pertoca i amb limitació 
(i control) de l’aforament. Confiem en la vostra capacitat de col·laboració i comprensió per tal de 
poder garantir el gaudi d’aquest equipament per al màxim nombre de gent possible. Tots/es a l’aigua! 
 
Acabo recordant-vos de nou les mesures que no hem d’oblidar si volem seguir endavant:

J Distància de seguretat d’1,5 metres
J Mascareta
J Rentat de mans freqüent
J Preferència a persones vulnerables
J Activitats a l’aire lliure
J Grups de convivència habitual

#EnsEnSortirem
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2 de juilol
Bona nit!
Comparteixo el report setmanal ara que, en poca estona, sortirem amb la família a veure 
“Quedem”, l’obra de teatre de Pirineus Creatius que avui es representa a la Seu, dins del progra-
ma Insomni 2020. Que la Covid19 no aturi la cultura, i menys la de proximitat!

Seguim força estables a la Seu i a l’Alt Urgell amb un total, des de l’inici de la pandèmia, de 55 
positius a la Seu i 76 a l’Alt Urgell. Després de 3 setmanes sense nous positius, aquests darrers 
dies n’hem tingut un de nou que resta aïllat al seu domicili. També hi ha algun sospitós pendent 
de resultats, però de positiu només un. A l’hospital seguim sense ingressats per Covid.

En canvi al Pirineu sí que han augmentat més els casos, com heu vist a les notícies, igual que els 
brots que hi ha a Lleida o a altres llocs. És normal que passi: cada cop fem -i hem de fer- més 
activitats i el virus no ha marxat i, per tant, hi haurà casos positius- i n’hi ha d’haver-.

Que hi hagi brots vol dir que els casos es detecten i, així, es pot tallar la cadena de transmissió 
dels contagis. Tota la força als equips d’atenció primària (especialment el de la Seu) que fan 
aquest control i seguiment. Ara, com sempre, sou fonamentals!! Agraïment etern!!

Les xifres actualitzades de Catalunya són 72.184 casos positius, 12.584 defuncions (8 les darreres 
hores) i 46 ingressats a a les UCIs (primer cop que baixem de 50). Ànims a tot/es! També s’han 
donat 39.578 altes hospitalàries. Seguim amb la situació controlada, però ha costat molt dolor 
arribar aquí.

A l’Estat Espanyol, ara mateix, es comptabilitzen 250.103 casos confirmats positius i 28.368 de-
funcions. El MoMo, en canvi, parla de 44.243 defuncions en excés durant aquests 3 mesos. Unes 
xifres esgarrifoses. El condol més sentit a familiars i amics de les persones que ens han deixat.

A nivell mundial ja hi ha 10.919.516 contagiats, 521.388 difunts i 58.064 persones estan ingressa-
des a les UCIs. Bufff! Als Estats Units la situació no s’ha controlat i segueixen augmentant casos 
i morts. Conjuntament amb el Brasil són els països més afectats. 

Aquesta setmana hem reobert la piscina; s’han reiniciat els casals municipals, el programa In-
somni pel nostre jovent i el Carretera i Manta de Ràdio Seu (enhorabona pel 35è aniversari). 
L’estiu ja ha arribat amb la #distanciamansmascareta, però estiu al cap i a la fi, gaudim-lo!

També aquesta setmana s’han col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic als parcs infantils 
de la Seu. Gràcies als makers que amb les seves impressores 3D ens han fabricat la peça per po-
der-los fixar #talenturgellenc. Som ciutat tecnològica al servei de tothom.

Ahir es va obrir la convocatòria dels ajuts que l’Ajuntament ofereix a autònoms i empreses que 
NO han cessat la seva activitat però que han disminuït els seus ingressos un 70% o més a causa 
de la crisi sanitària. Dels que van ser obligats a tancar, 170 han presentat sol·licitud. Entre tots, 
#EnsEnSortirem

I també aquesta setmana s’han celebrat reunions per seguir treballant projectes molt impor-
tants per la Seu, com la candidatura de la Catedral com a Patrimoni Universal de la UNESCO 
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o els estudis d’INEFC-Pirineu. Seguim treballant en el present sense perdre de vista el futur en 
cap moment.

No puc deixar de recordar-vos que no oblideu mai les mesures imprescindibles:
J Distància de seguretat d’1,5 metres
J Mascareta
J Rentat de mans freqüent
J Preferència a persones vulnerables
J Activitats a l’aire lliure
J Grups de convivència habitual

#distanciamansmascareta

I acabo amb un vídeo promocional de la Seu i l’Alt Urgell que dilluns vam presentar i que inclou 
alguna de les meravelles que us podem oferir, als d’aquí i als que ens vingueu a visitar, del nostre 
patrimoni i entorn idíl·lic. Un lloc privilegiat per gaudir d’uns dies de vacances plens d’activitats 
envoltats d’aire fresc i pur. Espero que us agradi!
https://www.youtube.com/watch?v=qjpoLf6mVg8

5/7
Bona nit!
Ahir el @govern va decidir iniciar un confinament perimetral a la comarca del Segrià pel repunt 
de casos de Covid19. Les dades així ho aconsellaven: un increment important de casos (150 per 
100.000 habitants, amb una mitjana de Catalunya de 7’2); els ingressats a l’Arnau de Vilanova 
han passat de 6 a 33 i els de l’UCI, de 4 a 6. Ara, amb una mitjana d’edat de 30-40 anys i amb qua-
dres no tan greus, amb molta més feina per atenció primària i salut pública que pels hospitals. 
És un decisió prudent. No estem, però, com a mitjans de març, ni de bon tros.

Per tenir la perspectiva: a Catalunya avui s’han reportat 294 nous contagiats per un total de 
73.154 (a finals de març eren més de 2.000 cada dia, i sense fer PCR a tothom), 5 noves defun-
cions (total 12.591) i cap nou ingrés a UCI (tampoc a Lleida). A les UCIs resten 42 pacients 
ingressats (2 menys que ahir). Amb la represa hem d’anar amb molta cura, i no tothom ho està 
fent bé, però no estem com hem estat, ni de lluny.

Quan es va confinar la Conca d’Òdena la gent no podia entrar ni sortir de la zona ni de casa; 
l’hospital estava col·lapsat, amb casos molt greus ingressant contínuament i amb un nombre de 
professionals sanitaris infectats molt elevat; i la resta de Catalunya no estava gaire millor.

Al Segrià, evitant la mobilitat s’intenta reduir la transmissió de contagis a altres zones. Però la 
gent pot sortir de casa i fer activitats (amb un màxim de 10 persones). No obstant, sempre amb 
les mesures de protecció de la #distànciamansmascareta. I això es pot fer perquè la situació 
no té res a veure.

Bona part dels casos s’estan donant a l’entorn de la campanya de la fruita, amb temporers afec-
tats. Ells, però, no tenen la culpa del confinament. Com tothom, és imprescindible que si són 
positius o contactes de positius, s’aïllin; i això només és factible oferint-los un allotjament digne 
i una prestació de baixa laboral.
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Per tant, la reflexió (i la solució) l’hem de fer com a societat i com a país. El mal és a l’arrel: totes 
les persones que venen a treballar a Catalunya ho haurien de fer amb les condicions necessàries 
com són un contracte laboral, un sou que permeti disposar d’un habitatge i acolliment social.

Això que està passant a Lleida pot passar a qualsevol altra zona de Catalunya, també a la Seu i al 
Pirineu. Per tant, és fonamental que seguim amb les mesures que repetirem sense cansar-nos:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

De moment a casa nostra seguim estables sense casos ingressats a l’hospital ni pendents de 
resultats i només amb un cas positiu actiu que està aïllat a casa sense requerir hospitalització. 
Mireu la gràfica de les darreres dades a l’Alt Pirineu i Aran: és molt tranquil·litzadora, malgrat tot.

Això vol dir que estem fent les coses bé. Però no ens podem relaxar -ningú- que ja heu vist que 
aquesta pandèmia ès molt seriosa i no s’ha acabat, encara som a mitja cursa (o al principi)! Si us 
plau #DistànciaMansMascareta i #EspaisOberts

No volem tornar a enrere, no ens podem permetre tornar a l’infern que es va viure als hospitals, 
a les residències i als CAPs durant els mesos de març i abril. No volem repetir el dolor ni les 
pèrdues, ni volem incrementar aquesta crisi econòmica i social que està situant molta gent en 
situació de vulnerabilitat. Per tant, fem-ho bé!

A la majoria, us animo a seguir fent les coses de forma correcta, com ho esteu fent. I a aquells 
que no esteu complint del tot amb les recomanacions, us demano que reflexioneu amb el que 
estan vivint els nostres amics de Lleida i que no poseu en risc els vostres familiars, amics i veïns, 
sobretot els més vulnerables. #EnsEnSortirem, però per fer-ho ens necessitem a totes i tots. 
Gràcies!

Acabo amb una abraçada virtual enorme per a tots els sanitaris i la resta de personal que està 
lluitant a primera línia contra la Covid19 al Segrià. Tots estem cansats (i una mica dece-
buts), però sabeu que som al vostre costat!

10/7
Bona nit!
Avui toca resum i coincideix, malauradament, amb una mala notícia per l’Alt Urgell: hem sabut 
que s’ha produït un brot de Covid19 a la Residència El Castell d’Oliana. Un brot que afecta 16 
residents i 10 treballadors; per sort, tots són asimptomàtics.

Els equips d’atenció primària i salut pública han sectoritzat la residència per aïllar els positius 
i minimitzar els contagis. Com hem dit, de moment estan tots bé i ha estat gràcies al cribratge 
massiu de tota la residència que s’ha arribat a la detecció. Molts ànims als professionals, resi-
dents i famílies!

És normal que amb l’estudi de contactes es descobreixin encara més casos relacionats. Per 
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tant, seguiu més que mai les recomanacions de #distànciamansmascareta, #espaisoberts i 
#evitaraglomeracions. Ja veieu que la pandèmia no s’ha acabat, ni de bon tros.

D’aquest brot hem d’extreure’n una lectura clara: en una residència on fins ara no hi havia ha-
gut cap cas i on tot s’havia fet amb màxima cura, també hi ha risc. Així que hem de ser molt 
prudents. Per això, a la Llar de St. Josep tot i no tenir cap cas, han decidit suspendre de nou les 
visites dels familiars i les sortides. Dimecres passat vaig poder comprovar personalment que les 
religioses de la Punxa estaven molt bé, aplicant tots els protocols. Un plaer visitar-les.

Hem de ser molt prudents a ampliar activitats amb la gent gran. Les decisions s’han de prendre 
amb criteris professionals, sanitaris, epidemiològics i de salut pública, com hem fet fins ara a la 
Seu. Hi ha qui voldria avançar més de pressa, però ja veieu què pot passar i les conseqüències 
que pot comportar. No prendrem decisions precipitades, per molt que rebem pressions políti-
ques perquè, per nosaltres, la gent gran té màxima prioritat.

Els brots del Segrià també preocupen, i molt. A l’hospital Arnau de Vilanova ja s’ha habilitat una 
3a planta per malalts de Covid. En total hi ha 84 ingressats a planta i 11 a les UCIs. Ara, el 60% 
dels casos són de transmissió comunitària i només el 28% estan relacionats amb la campanya de 
la fruita. És fonamental evitar la transmissió a tots els nivells. #responsabilitat

Per això des d’ahir l’ús de la mascareta és obligatori per als majors de 6 anys encara que es man-
tingui la distància física:

J A la via pública
J A l’aire lliure
J En espais públics
J Al transport públic

Excepcions:
J Fer esport
J Casals d’estiu
J Banyar-se i prendre el sol a la platja
J Contraindicació mèdica

A la Seu, de moment, seguim sense nous casos. S’han produït 2 confirmacions les 2 setmanes 
darreres: es trobem bé i es mantenen aïllats a casa. A l’hospital seguim sense casos ingressats ni 
pendents de resultats. Però el virus no ha marxat i NO ens podem refiar mai!

A Andorra, des d’ahir, ja no hi ha cap cas actiu: es va donar l’alta al darrer pacient. Des del 18 de 
juny que no tenen cap nou positiu, tot i els cribratges poblacionals que van fent. Han fet una 
feina excel·lent al país veí i cal reconèixer-ho.

A Catalunya, en canvi, la xifra de nous contagis augmenta exponencialment des dels últims cinc 
dies. Si ahir eren 482 casos, avui són 774 (280 d’aquests, al Segrià). Des de l’inici de la pandèmia, 
75.141 persones testades han donat positiu. Avui es reporta un nou mort (total 12.607). I a les 
UCIs hi ha 43 persones ingressades (6 en les darreres 24h).

A l’Estat Espanyol les darreres dades informen de 253.908 contagiats i 28.403 defuncions (10 la 
darrera setmana). Al món ja hi ha 12.453.470 contagiats, 558.637 difunts i 58.816 persones estan 
ingressades a les UCIs. Els Estats Units, el Brasil, l’Índia, Rússia, Perú i Xile són els països més 
afectats.
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Aquesta setmana 189 nois i noies heu fet la Selectivitat a l’Institut Joan Brudieu de la Seu (de 
l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra). Ha estat un doble esforç ja que s’han sumat el confinament 
i aquest final de curs tan complicat. Però ara ja està: gaudiu del descans ben merescut. I gràcies 
als docents que us han preparat, també, amb tot l’esforç enfront a una situació tan complicada.

Tot i la complexitat del moment, ja podeu disposar de l’agenda cultural de #laSeu. Amb totes 
les mesures de precaució però apostant pel talent local. #laseuéscultura espero que en gaudiu!

Aquesta setmana s’han presentat a la Seu 2 llibres d’autors locals, tot un èxit! Són ‘Cerdans i 
alturgellencs als camps nazis’, de Pau Chica i Marc Bernadas i ‘La música que sona quan acaba 
la cançó’, de Marta Grau. No us els perdeu!

Aquest diumenge la piscina municipal de la Seu d’Urgell se suma novament a la campanya soli-
dària “Mulla’t” que promou la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). Tota la recaptació obtinguda 
en les entrades d’aquest dia es destinarà íntegrament a aquesta campanya solidària.

I dilluns tenim una nova cita imprescindible per demostrar la nostra solidaritat. La campanya de 
Donació sang arriba de nou al centre cívic de la Seu. Amb la pandèmia és més important que mai 
omplir els bancs de sang amb la nostra generositat. Recordeu que cal fer reserva prèvia.

El proper dimarts, 14 de juliol, celebrarem un acte imprescindible per ajudar a cicatritzar les 
ferides que la pandèmia ens ha deixat al cor. ‘Amb tot el cor’ és un acte de comiat a les persones 
que han mort durant l’estat d’alarma, obert a tothom, però sobretot als seus familiars i amics. 
No oblidarem mai el vostre dolor. https://bit.ly/38EU6NP

Acabo amb l’abraçada virtual més forta possible per la gent d’Oliana: per tots els residents, els 
seus familiars i tots els professionals que esteu treballant de valent per contenir el brot i tractar, 
de la millor manera possible, tots els afectats. #EnsEnSortirem

I recordeu tots, ara més que mai, les mesures fonamentals per seguir estables:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

I moltes gràcies a tots els qui heu dedicat un moment a felicitar-me. 
M’heu fet molt feliç!

16/7
Bona nit!
Dimarts vam celebrar un acte senzill i discret on tota la ciutat va retre un emotiu homenatge als 
urgellencs i urgellenques que han perdut la vida durant la pandèmia de la Covid19. Amb música 
i flors vam poder acompanyar els seus familiars en aquests moments durs i, així, intentar omplir 
el buit de no poder-ho fer abans per la pandèmia. Descanseu en pau, estem al vostre costat.

https://bit.ly/38EU6NP
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Com sabeu, a Catalunya els casos estan augmentant molt. Avui s’ha superat el miler de nous 
contagis reportats les darreres 24 hores. Dels 1.293 nous positius, més de dues terceres parts 
(884) són a Barcelona i l’àrea metropolitana. També hi ha 178 casos a Lleida. Des de l’inici de la 
pandèmia s’han detectat 78.302 positius, 12.631 morts (4 ahir) i també 40.316 altes hospitalàries. 
A les UCIs hi ha 47 malalts (cap en les darreres 24h).

De moment tenim restriccions importants a Lleida i a altres municipis del Baix Segrià; també a 
3 barris de l’Hospitalet. Al Segrià els casos detectats segueixen elevats, tot i que avui han dismi-
nuït els hospitalitzats (molt bona notícia). Avui hi ha 120 ingressats (9 menys que ahir), però 15 
d’ells a les UCIs (3 més que ahir). Però compte! A l’Arnau ja hi ha 3 plantes amb malalts Covid19 
i han habilitat una segona UCI!!

A Andorra, després de gairebé 1 més sense nous positius, s’ha detectat un rebrot en una obra i 
en les darreres 24 hores els casos han augmentat fins a 22, tot i que cap d’ells ha requerit hos-
pitalització. Amb l’estudi de contactes els casos segurament augmentaran, però l’important és 
detectar-los.

A Espanya les dades oficials d’avui registren 258.855 infectats en total (580 les darreres 24h) i 
28.416 difunts (9 els darrers 7 dies). Segons el Ministerio de Sanidad, actualment hi ha 158 brots 
actius, amb 1.973 persones afectades, amb l’Aragó també en una situació complicada.

Al món la pandèmia tampoc està gens controlada. Ja hi ha registrades 13.739.632 persones con-
tagiades, 587.919 persones han mort i 60.028 estan ingressades a les UCIs. Els Estats Units, el 
Brasil, l’Índia, Rússia, Perú, Xile i Mèxic són els països més afectats.

A l’Alt Urgell, de moment, seguim força estables. S’ha fet l’estudi de contactes dels positius de la 
residència d’Oliana sense detectar nous casos, i tots els positius segueixen asimptomàtics sense 
requerir ingrés. La propera setmana es faran noves PCR a la residència, pel que seria normal 
detectar-ne algún cas més, és important fer-ho per aïllar-los si cal.

A la Seu aquesta setmana només hem tingut un nou positiu que està bé i aïllat a casa. A l’hospital 
seguim sense casos ingressats ni pendents de resultats. Compte que els casos que detectem ara 
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són de gent jove!! És important que tots/es (també el jovent!!!!) complim amb 
les mesures de prevenció, SEMPRE!

Mireu la vital importància de les mascaretes. Aquest article explica com 2 perruquers positius 
asimptomàtics van estar en contacte amb 139 clients durant més de 15 minuts, tots ells (perru-
quers i clients) amb mascareta, i no van contagiar ningú! 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm

A la Seu, amb tota la prudència del món i amb un seguiment acurat de la situació epidemiolò-
gica, anem fent petites passes endavant per recuperar, amb totes les precaucions, les diferents 
activitats. Així aquest dimarts hem recuperat el carrer Major per a les parades d’alimentació del 
mercat setmanal dels dimarts i dissabtes. Gràcies per complir les normes!

Dilluns vam poder celebrar una important i imprescindible nova jornada de donació de sang al 
Centre Cívic. Amb la Covid19 i tants malalts a les UCIs aquests mesos, aquesta acció era més 
necessària que mai. I per cert, amb un rècord de donacions: 79 extraccions. Milions de gràcies 
per la vostra solidaritat, un cop més, orgullós de #laSeu.

Aquesta setmana hem tingut 3 noves presentacions de llibres a la Seu: ‘La veritable història del 
llibreter assassí de Barcelona’, de Marcel Fité, al Rafting Parc dissabte passat; ‘SantJordi. Llibres 
i roses’, de Carme Polo i Ricard Lobo, que es presentà a St. Domènec dimarts; i ‘Poca broma amb 
l’escola!’, d’Ester Farran, que es va presentar dimecres a la Biblioteca. #laSeuéscultura

També l’Insomni de l’Oficina Jove segueix endavant amb èxit de públic i tothom complint les 
mesures preventives. Entre altres, aquesta setmana hem gaudit de la caminada ‘descobrim les 
encantades’ amb MeteoPirineus i avui toca el ‘Circ sobre rodes’ del genial artista urgellenc Yl-
dor Llach.

Demà hi ha una visita guiada sobre la Seu durant la Segona Guerra Mundial i dilluns vinent es 
reinicien les visites guiades a la Catedral. Dissabte en vam fer una pels Instagramers del territori 
(els #igersseu) amb Pilar Aláez. De debò, també per la gent de la Seu, aquestes visites no us les 
podeu perdre. (foto: Tony Lara)

Ahir ens va visitar la consellera Meritxell Budó per comentar amb el territori la resolució del 
PUOSC 2020-2024, mitjançant el qual el Govern destina a l’AltPirineu i l’Aran una inversió de 
gairebé 32 milions d’€, dels quals 8,7 revertiran en 87 actuacions a l’Alt Urgell. És una eina bàsica 
per garantir l’equilibri territorial que s’ha recuperat 12 anys més tard. 

Com sabeu, aquesta pandèmia canvia dia a dia i anem seguint la situació de totes les regions mi-
nut a minut. Però, com us he explicat, ara mateix al Pirineu estem amb una xifra de contagis i de 
transmissió del virus prou baixa, pel que és un territori segur par gaudir d’uns dies de descans.

Tot i això s’han cancel·lat moltes reserves pel fet d’equiparar Pirineu amb Lleida, i no és el ma-
teix. El centralisme de Barcelona i el de Lleida de tants anys cap al Pirineu, ara ens està fent mal 
a nivell turístic. Ho explica molt bé aquí:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-pirineu-es-ressent-dels-brots-al-segria/
audio/1075731/

Recordeu, ara mateix, el Pirineu és segur!

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-pirineu-es-ressent-dels-brots-al-segria/audio/1075731/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-pirineu-es-ressent-dels-brots-al-segria/audio/1075731/
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Dilluns vam celebrar el ple municipal ordinari del mes de juliol a l’Ajuntament de la Seu. En ell, 
el Joan Llobera va prendre possessió del seu càrrec com a nou regidor, en substitució del Xavier 
Estival. Avui l’abraçada virtual va per tots 2. Gràcies per la vostra implicació i estima per la Seu 
i els nostres veïns/es.

I acabo recordant que la nostra gent gran ens ho ha donat TOT, i que ells són el col·lectiu més 
vulnerable enfront a la Covid19. Per tant, fem-ho per ells i perquè ens hi va TOT 

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

20/7
Bona nit!
Tot i que els números globals al Pirineu són bons, avui (després de gairebé 3 mesos sense ingres-
sos) ha ingressat a la FSH un nou malalt afecte de la Covid19. És una persona jove amb afectació 
respiratòria. Ja vam dir que aquesta pandèmia no s’havia acabat, ni molt menys, i que anàvem 
tenint casos a l’Alt Urgell, com a tota Catalunya. Doncs finalment ja tenim de nou que un dels 
afectats ha requerit ingrés. Tots els ànims al malalt, familiars i al personal assistencial.

Aquesta setmana serà molt important per veure l’evolució de la segona onada. Molts ànims a 
tots els i les professionals sanitaris. La detecció i seguiment dels casos i el rastreig de contactes 
és fonamental, tant com la nostra #DistanciaMansMascareta. Ho hem de fer entre tots/es!

La bona notícia és que una de les vacunes que està més avançada, que es desenvolupa a Oxford, 
sembla que és segura i crea una bona resposta contra el SAR-CoV2. Aquests són els resultats 
d’un estudi publicat a ‘The Lancet’ amb 1.077 persones estudiades. https://bit.ly/30qA7i6

Recordeu, important seguir les recomanacions per minimitzar el risc de contagi. A l’Alt Urgell no 
estem malament, però ja tenim de nou un ingressat a la FSH. Per tant, ajudem entre tots/es amb:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

I, sobretot els més joves, necessitem que ens ajudeu en el control. Molts dels afectats actual-
ment (com el que tenim ingressat ara) són gent jove. 
Recordeu, eviteu aglomeracions i #quelamascaretatacompanyi

21/7
Bona nit!
El 29 de juny es van iniciar els Casals d’Estiu a la Seu. En aquestes 3 setmanes s’han realitzat 

https://bit.ly/30qA7i6
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algunes PCR a nens/es dels casals que han presentat alguna simptomatologia i totes han estat 
negatives. Però avui hi hem tingut el primer cas positiu. Podia passar i ha passat. L’important és 
que s’ha diagnosticat aviat, s’ha aïllat el grup de convivència i ara s’estan estudiant. Qui ha estat 
positiu està bé, com tota la resta. Keep calm.

No obstant aquest cas i el que ahir va ingressar a l’hospital ens demostren que el virus és ben 
actiu i el tenim a casa nostra. Hem de ser prudents i seguir amb les mesures d’aïllament. Si ho 
fem bé, tot i que surtin casos (que són inevitables), #EnsEnSortirem

A Catalunya avui han disminuït els positius, trencant la tendència ascendent de les setmanes 
prèvies. Ahir el Departament de Salut informava de 755 casos a tot el país i avui en confirma 
590, veurem els propers dies. El total de llits d’UCI ocupats actualment es manté estable en 58. 
Des de l’inici de la pandèmia, 84.221 persones s’han infectat i 12.644 han mort a Catalunya per 
la Covid19.
 
A Lleida hi ha 164 persones ingressades, 12 més que dilluns. Del total, 17 persones s’estan a 
l’UCI, dues menys que en el balanç de fa 24 hores. Sembla que es va controlant, però l’Arnau 
continua força tensionat. Veurem també com evoluciona la pandèmia a Barcelona i a la zona 
metropolitana.

És important no oblidar què significa emmalaltir de Covid-19. És important de llegir aquest 
testimoni de l’@AraCriatures.
https://criatures.ara.cat/blogs/cinc-homes-a-casa/Ara-que-ja-ho-explicar_6_2489211055.html

A la Seu, avui hem signat al @BisbatUrgel, amb l’Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives, el conveni 
de cessió d’ús gratuït a la @fshseu de la 3a planta del Seminari Diocesà d’Urgell fins a finals del 
2020, per tal d’allotjar-hi els residents de la residència i la unitat sociosanitària. Una col·labora-
ció fonamental per lluitar contra la Covid19. Gràcies! bit.ly/3jm8DD7

Ja tenim obert, també, el termini perquè les persones que es trobin a l’atur o en un ERTO, a 
causa de la crisi sanitària puguin demanar un ajut en forma de tarja moneder. Anem complint 
amb les ajudes que vam aprovar. bit.ly/3hkrTyS

Recordeu, és fonamental respectar totes les mesures per minimitzar els contagis:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

Ànims a tothom i seguim!!

23/7
Bona nit!
Avui hem celebrat Sant Jordi d’estiu. Després de Sant Jordi confinat hem tingut una segona opor-
tunitat de gaudir de la diada del llibre i la rosa, la lectura i l’amor. Gràcies a tothom per complir 

https://criatures.ara.cat/blogs/cinc-homes-a-casa/Ara-que-ja-ho-explicar_6_2489211055.html
http://bit.ly/3jm8DD7
http://bit.ly/3hkrTyS
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amb totes les mesures. Espero que hagueu rebut i/o regalat roses i/o llibres. #laculturaéssegura

El fet de poder-ho celebrar ja és tot un èxit. Hem de conviure amb el virus i això no ens pot 
paralitzar; si fem les coses ben fetes podem seguir endavant, però les hem de fer ben fetes! 
#distànciamansmascareta

En relació al cas positiu del casal (és igual el casal en què ha estat; podria haver estat qualsevol 
nen/a dels casals a casa nostra), va evolucionant bé i sense empitjorar. Ja s’ha fet l’estudi de 
contactes i sembla que el contagi ha estat intrafamiliar i no al casal. Només un altre company 
del casal ha donat positiu (però havia estat en contacte fora del casal). La resta de companys/
es (monitors inclosos) han donat negatiu. No obstant, els contactes estrets cal que segueixin 
aïllats uns dies ja que poden desenvolupar la malaltia més endavant. Salut en fa el seguiment. 
Com vaig dir, l’important va ser diagnosticar-lo ràpid i fer l’estudi i aïllament del grup de con-
vivència.

Una excel·lent notícia a la comarca és que el brot de la residència d’Oliana ja està gairebé su-
perat. S’han fet noves PCR de control i totes han sortit negatives (excepte un dels que ja eren 
positius). És a dir, no hi ha hagut cap nou contagi i tots els afectats (excepte un) ja han superat 
la malaltia. Deixeu-me dir que això és el resultat d’una feina magnífica de sectorització i control 
feta pels responsables i treballadors de la residència, amb l’ajuda de l’atenció primària i salut pú-
blica. No era gens fàcil i ho han fet perfecte. Tota la meva admiració i felicitació per la feina feta.

També ens informen de la @fshseu que el noi ingressat amb Covid19 va evolucionant bé. Tot i 
aquests casos, no hi ha transmissió comunitària a l’Alt Urgell i sembla que les cadenes de trans-
missió estan controlades. Però recordeu que per això és fonamental, si sou contactes o sospito-
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sos, romandre aïllats al domicili fins que des de salut us diguin que ja podeu sortir. Això és clau 
per fer-ho bé! Siguem tots/es responsables.

A nivell de tot el Pirineu la situació epidemiològica és força bona. La taxa reproductiva, que 
havia arribat a 4, torna a estar per sota d’1, i els diagrames de risc (tant del Pirineu com de l’Alt 
Urgell) ja estan a zona verda, la zona de baix risc. És a dir, pocs casos i que contagien poca gent: 
la millor situació possible, tenint en compte que el virus no ha desaparegut, ni ho farà.

Però per seguir així i no empitjorar hem de mantenir totes les precaucions, que no ens cansarem 
de repetir:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

Aquest dissabte l’UBSU ha organitzat l’activitat ‘la Seu es vesteix de blanc’ on es convertirà el 
carrer Major en un espai on 25 establiments de comerç local sortiran al carrer oferint les nove-
tats de la temporada i productes de proximitat, tant de gastronomia com de moda.

El mateix dia, al vespre, tindrem l’obra de teatre ‘Quedem’, dins dels actes de l’Insomni de l’Ofi-
cina Jove, que es va ajornar per la pluja. I diumenge a la tarda podrem gaudir de Concert de pi-
ano de Daniel Ligorio, ‘Embruixament a París’. Com no pot ser d’una altra manera, tots aquests 
actes es faran amb totes les mesures de seguretat per minimitzar el risc de contagi. Gràcies a 
tothom per col·laborar.

Avui acabo amb una nova abraçada virtual per tots/es els que heu fet possible aquest Sant Jordi 
d’estiu amb totes les garanties. Ja sabeu tots qui sou. Gràcies! Crec sincerament que era impor-
tant, per a tots, poder-ho fer! Bona (nova) Diada a tothom!

30/7
Bona nit!
Aquesta setmana hem tingut un nou cas positiu de Covid19 a un casal (el municipal) de la Seu. 
S’ha fet l’estudi de contactes, incloent la resta del grup de convivència del casal (nens/es i mo-
nitors) i resten aïllats al domicili els 14 dies pertinents. És l’única manera de tallar les cadenes 
de contagi (diagnosticar-rastreig de contactes estrets- aïllament). Gràcies a tothom per complir 
amb les mesures que us indiquen des del CAP.

De moment, des de l’inici dels casals, uns 1.200 nens cada setmana hi han assistit i gaudit, i 
només hem tingut 3 casos positius (i cap d’ells infectat al casal). Per tant, un 0’05% d’ells. De 
veritat, calma perquè això serà llarg i ens hi hem d’anar acostumant, i perquè les xifres són les 
que són, encara que quan ens toca és un problema, òbviament.

La bona notícia és que el pacient ingressat a la @fshseu ja ha estat donat d’alta i acabarà l’aïlla-
ment al seu domicili. Per tant, de nou estem a la Seu (i a tot el Pirineu) sense pacients ingressats.

Si repassem les xifres a Espanya es registren 285.430 infectats en total (1.229 les darreres 24h, 
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sobretot a Aragó i Madrid) i 28.443 difunts (10 els darrers 7 dies). La darrera setmana 25 malalts 
han ingressat a UCI. Segons el Ministerio de Sanidad, actualment hi ha 158 brots actius, amb 
1.973 persones afectades. Actualment hi ha 412 brots actius amb 4.800 casos associats.

A Catalunya sembla que s’ha aturat el creixement exponencial a la zona metropolitana de Barce-
lona (tot i que la xifra segueix molt alta) i a Lleida comencen a baixar els casos. Des de l’inici de 
la pandèmia s’han detectat 93.361 positius, 12.710 morts i 40.948 altes hospitalàries. A les UCIs 
hi ha actualment 89 malalts (31 han ingressat els darrers 2 dies). Ànims a tothom!

Al món ja hi ha registrades 17.213.663 persones contagiades, 670.909 persones han mort i 66.401 
estan ingressades a les UCIs. Els Estats Units, el Brasil, l’Índia, Rússia, Sud-Àfrica, Mèxic, Perú, 
Xile i Espanya són els països més afectats. Hi ha zones que estan patint com nosaltres vam patir 
fa uns mesos.

A Andorra hi ha 64 casos confirmats des del primer rebrot que va tenir lloc fa unes setmanes 
en una obra d’Escaldes-Engordany. Dels positius, la majoria estan aïllats al seu domicili, ja que 
només un resta ingressat a l’Hospital de Meritxell, a planta.

A la Seu, com hem dit, no tenim ara cap pacient ingressat i a casa hi ha aïllats 5 casos actius i 
els seus contactes estrets (que han donat negatiu però que poden desenvolupar la malaltia i per 
això cal que restin aïllats a casa). De cap manera ens podem relaxar, no volem repetir la situació 
del març i l’abril.

A les gràfiques veiem com l’Alt Pirineu segueix en una bona situació epidemiològica, però amb 
casos actius, pocs, però n’hi han. Però la taxa de reproducció de l’Alt Urgell va pujant. Fixeu-vos 
que el punt blau del diagrama de risc està cada dia una mica més alt, sortint de zona verda i 
entrant en groga.

I avui TV3 ha presentat una nova eina per saber el risc de brot a cada municipi. A la Seu és de 
88.62 (risc mitjà) amb una taxa de reproducció de 2’14 (per anar bé hauria de ser inferior a 1). O 
sigui, molt de compte i extremem les precaucions. Recordeu el que ens hi juguem.
https://www.ccma.cat/324/coronavirus/risc-municipis/

Ahir van quedar per conèixer-se els makers (tot i que alguns no van poder venir). Durant els durs 
mesos de confinament no van parar de fabricar -amb les seves impressores 3D- peces de res-
pirador, tiradors, pantalles facials, salvaorelles... Ens n’hem sortit (de moment), en bona part, 
gràcies a vosaltres. Agraïment INFINIT.

Divendres vam aprovar al Patronat de l’hospital un projecte en el que feia molt temps que està-
vem treballant: el full de ruta del nou hospital comarcal de l’Alt Urgell, aprofitant la consignació 
de diners que la Diputació i el CatSalut ja tenien previst invertir en la Unitat SòcioSanitària. És 
una solució lògica, i content que tots ho veiem igual. Ara toca millorar les habitacions de la USS 
i planificar ja el futur equipament.

Aquests dies hem fet teatre, màgia, presentacions de llibres i avui de nou teatre i cinema al car-
rer. Per molt que els de sempre intentin intoxicar i enfonsar la cultura, estem convençuts que 
#laculturaéssegura i, que amb totes les mesures (aforament controlat, distància, mascareta, 
aire lliure, i control d’assistència per si cal seguiment) podem seguir (i seguirem) apostant per 
la cultura i pels artistes locals, sempre, però ara més que mai.

https://www.ccma.cat/324/coronavirus/risc-municipis/
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També #Castellciutat manté l’esperit de la Festa Major d’acord amb les noves mesures de se-
guretat i amb els actes que s’ajusten al context actual. Bona Festa Major amics/gues de ciutat, 
però recordeu  #distànciamansmascareta

Ahir també vam presentar la Lletera i el cartell de la propera Fira de St. Ermengol. Us agrada? 
Treballem amb la idea de celebrar-la, reduïda i adaptada a totes les mesures de seguretat sani-
tàries, intentant mantenir, com a mínim, el màxim d’activitats relacionades amb el formatge 
artesà. El formatge, l’ADN de la Seu. #capitaldelformatge

La primera reunió just a l’arribar a l’@ajlaseu (no teníem ni les regidories delegades) va ser amb 
@educaciocat per millorar la UEC i aconseguir un IFE a #laSeu. Un any més tard, tenim IFE al 
Brudieu i dilluns vam d’aprovar per unanimitat al ple la gestió directa de la UEC. Contents del 
camí i dels fruits aconseguits, sobretot perquè són oportunitats pels més vulnerables.

Deia Aparisi i Guijarro que “L’educació és una assegurança per a la vida i un passaport per a 
l’eternitat”, per això estem contents també d’haver assolit els estudis en Ciències d’Activitat 
Física i Esport en medi natural INEFC-Pirineus el curs 2021-22, encara que només amb el su-
port de l’equip de govern. Una Universitat que canviarà la Seu, n’estem convençuts, i per això 
hi apostem.

I aquesta setmana ha entrat en vigor la normativa que prohibeix, per raons de salut pública, a tot 
Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública, conegut popularment 
com ‘botellón’. Les multes són importants (entre 3.000 i 15.000 €). Confiem en la responsabili-
tat de tothom, però és important que es compleixi i ho vetllarem.

Seguim endavant, el virus viu entre nosaltres, i les nostres interaccions personals sense protec-
ció són el seu transport i la manera com va creixent. Per tant, recordeu sempre:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

6 d'agost
Bona nit!
Seguim immersos en la segona onada o el rebrot de la Covid19; una situació amb la que cal que 
ens acostumem a conviure. Si fem les coses ben fetes (tothom) podem controlar els contagis 
(amb els mínims ingressos hospitalaris, a UCIs i les mínimes -tant de bo fossin zero- defunci-
ons) sense haver d’aturar l’activitat i, per tant, sense parar l’economia, evitant o minvant les 
nefastes conseqüències per a molta gent, sobretot pels més vulnerables de la nostra societat.

Al món ja hi ha registrades 19.026.375 persones contagiades, 712.179 persones han mort i 65.414 
estan ingressades a les UCIs. Els Estats Units, el Brasil, l’Índia, Rússia, Sud-Àfrica, Mèxic, Perú, 
Xile i Espanya són els països més afectats.

A Espanya actualment es registren 309.855 infectats en total (1.683 les darreres 24h) i 28.500 
difunts (22 els darrers 7 dies). La darrera setmana 41 malalts han ingressat a UCI. Segons el Mi-
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nisterio de Sanidad hi ha, en aquests moments, 580 brots actius amb 6.900 casos associats, amb 
Aragó i Madrid com a zones més preocupants. https://bit.ly/3id8Kzl

A Catalunya sembla que es frena l’increment de la zona metropolitana i Lleida ja va a la baixa, 
per fi! Però no estem bé encara; el risc de rebrot és alt (163,87). Ja s’han registrat 103.110 contagi-
ats (82.977 confirmats per PCR) i 12.802 defuncions. Ara mateix hi ha 576 pacients hospitalitzats 
(50 menys que fa 2 dies), 108 d’ells a les UCIs (una xifra més o menys estabilitzada des de fa 
una setmana).

De fet en aquest quadre de la @BBC veiem com el rebrot a Espanya és:
J 3 cops superior al de França
J 5 cops al de Gran Bretanya
J 12 cops al d’Itàlia

És obvi que alguna cosa no s’està fent o no s’està fent gens bé. Potser cal una reflexió i una rec-
tificació. Catalunya ho ha fet amb la incorporació del Dr. Argimon i ja es nota.

A Andorra tenen la pandèmia força controlada: 64 casos actius, dels que només 1 està ingressat 
a planta (i cap a la UCI). Tenen força rastrejadors controlant els casos que es va detectant i 
han aconseguit aturar les cadenes de transmissió. Pel que sembla l’obertura al turisme no els 
ha abocat a una segona onada, i això és perquè s’està duent a terme una bona aplicació de les 
mesures. Enhorabona!

Ahir vaig poder dinar amb el ministre Benazet del @GovernAndorra, un dinar que teníem pen-
dent des del 13 de març, ja que durant la pandèmia hem parlat -gairebé cada dia- per compartir 
informació i coordinar les accions a ambdós costats de la frontera. Vaig agrair-li la col·laboració 
i seguim treballant junts per tal que, en temes sanitaris, la frontera no existeixi.

A la Seu ara mateix tenim un pacient ingressat a l’hospital que evoluciona bé i 7 d’actius aïllats a 
casa. L’índex de risc de rebrot és de 28.95 (molt baix); la taxa de reproducció dels darrers 7 dies 
(rho7) és de 0.50 ( ja sabeu que l’objectiu és tenir-la per sota d’1), i el diagrama de risc de rebrot 
a l’Alt Urgell el tenim en verd!!

Com a tot el Pirineu, estem bé. Però no ens podem relaxar! Gens ni mica!

Aquesta setmana hem obert un període extraordinari (fins el 10 d’agost) de presentació de les 
subvencions per a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària. Els ajuts estan adreçats a 
empreses i autònoms que han hagut de cessar l’activitat o que hagin vist reduïts els seus ingres-
sos en un 70% o més. Aprofiteu que encara queden uns dies.

Ja han sortit les notes de la selectivitat: un total de 60 alumnes de l’Institut Joan Brudieu (un 
95% dels presentats) han obtingut l’accés a la universitat i 3 més han completat la doble titu-
lació Batxibac. Enhorabona a tots/es en aquest any tan difícil! Sort i encerts en el vostre futur 
universitari.

Aquesta setmana hem seguit amb activitats culturals sota les estrictes mesures de seguretat 
epidemiològica #distanciamansmascareta: concert al Claustre del Racionero, caminada noc-
turna, sessió de joc de rol medieval i demà tenim una Jam Session de jazz al Ràfting Parc. Enho-
rabona a les àrees de Cultura i Joventut per l’organització #laculturaéssegura

https://bit.ly/3id8Kzl
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Menja’t l’Alt Urgell ofereix rutes per conèixer els productors artesans locals. Aquest agost es pot 
participar en sortides temàtiques sobre aliments fermentats, patrimoni gastronòmic de la Seu i 
herbes remeieres. Un autèntic luxe de casa nostra. https://bit.ly/30vIc6l

Avui us deixo un article d’opinió, publicat a l’@AraPirineus, on reflexiono sobre la responsabi-
litat global (institucional, col·lectiva i individual). Són fonamentals les tres vessants si volem 
superar la Covid19. Com ho hem fet fins ara: junts i entre tots/es #EnsEnSortirem
https://bit.ly/33DT18B

13/8
Bona nit!
Seguim en una situació estable al Pirineu, però no podem oblidar que estem a la segona onada 
de la Covid19 i que en qualsevol moment els casos poden augmentar i podem tornar a patir pro-
blemes seriosos. Per tant, no ens relaxem i mirem entre tots de fer-ho el millor possible.

De fet, ja heu vist com l’edat mitjana dels contagis a l’Alt Pirineu és força baixa: ara mateix és 
de 27 anys (a Catalunya és de 39 anys). Per tant, és important que tots, joves i grans, siguem 
responsables. Un molt bon exemple de com es van fer les coses va ser la Festa Major de Castell-
ciutat, on la comissió de festes (de gent molt jove) ens va donar una lliçó de com gaudir d’una 
festa amb totes les mesures de la #distànciamansmascareta.

Si repassem les xifres, a Espanya, ara mateix, ha empitjorat clarament la situació, amb 2.935 
nous contagis les darreres 24 hores (sobretot a Madrid). El nombre total de contagiats ja és de 

https://bit.ly/30vIc6l
https://bit.ly/33DT18B
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337.334 i 70 noves defuncions la darrera setmana (sobretot a Aragó i Madrid). Molts ànims a 
tothom.

A Catalunya les xifres s’estabilitzen i baixa el risc de rebrot (tot i que encara és alt) després 
d’unes setmanes complicades. No obstant, encara hi ha 581 malalts ingressats, 119 a les UCIs, i 
els contagiats des de l’inici de la pandèmia són 109.872 amb 12.840 difunts.

A nivell mundial hi ha registrades gairebé 21 milions de persones contagiades (20.958.680), 
750.157 persones han mort i 64.581 estan ingressades a les UCIs. Els Estats Units, el Brasil, l’Ín-
dia, Rússia, Sud-Àfrica, el Perú, Mèxic, Colòmbia i Xile són ara els països més afectats.

A la Seu, ara mateix, no tenim cap pacient ingressat a l’hospital, però es van detectant casos lleus 
(o asimptomàtics) que cal aïllar al domicili i fer l’estudi de contactes per tallar les cadenes de 
transmissió. De fet els darrers 3 dies hem tingut 4 positius. 
La RHO7 al Pirineu torna a ser superior a 1 (1’6) i el diagrama de risc s’atansa 
al groc. Compte!!

Per afavorir el treball de l’equip d’atenció primària, l’Institut Català de la Salut ha instal·lat al 
Centre Cívic el Passeig els gestors Covid-19 de l’Alt Urgell per fer el seguiment dels contactes 
dels pacients contagiats. La col·laboració entre institucions és fonamental per anticipar-nos a 
les necessitats.

I també, des d’avui, les mostres PCR realitzades a l’Alt Urgell es processen a l’Hospital de Merit-
xell en comptes de fer-ho a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, com fins ara. El canvi per-
metrà disposar del resultat en menys de 24 hores. Les gestions realitzades amb el Govern d’An-
dorra durant tota la pandèmia ens demostren com n’és d’important la col·laboració entre veïns, 
també en temes sanitaris. Gràcies per tot el suport!

Aquesta relativa estabilitat a l’Alt Urgell i a la Seu ha permès a les residències de gent gran (Llar 
de Sant Josep i, actualment, el Seminari) reiniciar les visites dels familiars dels residents, fo-
namentals per tots ells/es. A veure si podem seguir avançant en aquesta línia, com és la nostra 
intenció.

Una bona notícia és que l’estudi Kids Corona de l’Hospital de Sant Joan de Déu constata la baixa 
afectació de la malaltia entre els que han participat als casals d’estiu. L’estudi ha fet el seguiment 
de prop de 1.700 nenes i 400 monitors als quals, durant un mes i mig, se’ls ha fet una prova PCR 
a la setmana. En total, només s’han detectat set casos positius. Resultats molt similars a la nos-
tra experiència a la Seu.

Dilluns vam tancar el període extraordinari per demanar les subvencions orientades a pal·liar els 
efectes econòmics de la #Covid19 a empreses i autònoms. Finalment hem rebut 184 sol·licituds 
per cessament d’activitat i 24 per reducció d’ingressos. Esperem resoldre-les totes en breu.

Un poble sense cultura és un poble sense ànima. Per això, tot i la situació, des de l’Ajuntament 
hem apostat clarament pels actes culturals aquest estiu, amb totes les mesures de seguretat, i 
més de 2.000 persones heu assistit als diferents actes de l’Àrea de Cultura i el cicle Insomni 
d’Estiu, coordinat per joventut. Gràcies per la confiança. #laculturaéssegura
 https://bit.ly/3fVX6XU

Acabo amb 2 recordatoris: fins el 13 de setembre tenim l’oferta del rafting parc amb preus espe-

https://bit.ly/3fVX6XU
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cials per tots els alt urgellencs/ques i andorrans/es. Aprofiteu-la que val molt la pena.
 https://bit.ly/3kIuDZq

I la més important: Si estem bé és perquè ho feu bé; per tant, no ens relaxem i no oblidem mai 
la #distanciamansmascareta 

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

18/8
Bona nit!
Avui, malauradament, les notícies no són bones. Estem en un moment molt delicat de nous con-
tagis de Covid19 per alguns brots lligats a l’activitat social. Ara mateix a l’àrea del CAP de la Seu 
tenim 31 pacients contagiats —aïllats a casa— i 2 pacients ingressats a l’hospital. Cal que siguem 
més curosos que mai amb la #DistanciaMansMascareta i REDUÏM ELS CONTACTES

Si us hi fixeu hem passat d’una molt bona situació a una de les de més risc en una setmana. 
Com diu @nuriatg ‘no ha estat per culpa dels turistes, ni és la gent de fora. És la vida social. 
Aquesta vida social què alguns no volen renunciar. Només una festa, trobada, dinar de 10-15-
30! Llocs tancats, sense mascaretes, sense separació. Un sol cas, potser asimptomàtic, i ja ho 
tenim.’
 
També ho explica @prats_clara de @BIOCOMSC1: ‘Si avui vaig a sopar amb uns amics, demà 
amb la família i demà passat amb els veïns, creo una situació de risc. Més que no pas si avui sopo 
amb els amics, la setmana vinent amb la família i l’altra amb els veïns.’ És exactament això: cal 
reduir els contactes que tenim, cada contacte és un risc, i molts contactes multipliquen el risc. 
 
Per mirar de controlar-ho avui ha entrat en vigor:

J Prohibició de fumar a l’aire lliure sense respectar una distància interpersonal de 2m
J Tancament dels locals màxim a la 1 de la matinada (no es poden acceptar clients a par-
tir de les 0.00h) i distància entre taules i a la barra de 1’5m
J Recomanació de no fer reunions de més de 10 persones

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809940.pdf

Anirem seguint molt de prop l’evolució de tots aquests brots perquè la situació és més preocu-
pant que mai. Estem en contacte permanent amb @salutcat per valorar si cal aplicar més acci-
ons, però és fonamental la responsabilitat individual. Els treballadors sanitaris necessiten que 
col·laborem reduïnt els contactes i respectant sempre la #distanciamansmascareta.

No podem oblidar que en 10 dies tenim programats uns actes esportius, culturals i festius, amb 
totes les mesures sanitàries, per mirar de celebrar -en petit format i de forma molt atípica- 
la Festa Major (aquest any, molt menor), però si aquesta situació no es controla serà molt 
complicat tirar-ho endavant.
 

https://bit.ly/3kIuDZq
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Vinga gent de la Seu! És fonamental revertir aquesta situació, per tots nosaltres, per la nostra 
gent més vulnerable i pels nostres sanitaris. Ara més que mai necessitem fer-ho bé:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

19/8
Bona nit!
Com ja us vaig dir ahir, ens trobem en una situació molt complicada a la Seu per un increment 
de casos vinculat a activitats socials dins del sector de la restauració i l’oci nocturn. Les xifres 
continuaran empitjorant els propers dies a mesura que avanci l’estudi de contactes dels positius.

Ara mateix, a la Seu, tenim 35 pacients positius a casa, 2 ingressats a l’hospital (tots 2 a planta) i 
més de 400 persones aïllades a casa per ser contacte estret. L’índex de rebrot és molt alt (645) i 
la taxa de reproducció (RHO) de 3’39. El diagrama de risc fa por. És el pitjor moment 
de tota la pandèmia.

Si us hi fixeu, per cada cas positiu hi ha de mitjana més de 10 persones aïllades a casa. Són massa 
contactes, massa gent amb qui tenim un contacte estret. Si no volem tenir que aïllar-nos -i patir 
risc de contagiar-nos- mirem de no ser contacte estret de ningú, ja que tots som potencialment 
portadors asimptomàtics de la Covid19. Per tant, no esteu més de 15 minuts a menys d’1’5 metre 
i sense mascareta. Aquesta és la clau.

Avui hem iniciat un control exhaustiu dels establiments de restauració i locals de la ciutat per 
garantir que compleixin les mesures sanitàries del PROCICAT, sobretot les que van entrar en 
vigor ahir. Tanmateix s’ha iniciat un cribratge dirigit als usuaris de determinats locals de la ciu-
tat i treballadors d’aquest sector per detectar portadors asimptomàtics.

I demà decidirem, conjuntament amb el @salutcat i segons les dades actualitzades, si es poden 
dur a terme els diferents actes programats pels propers dies, com l’atípica Festa Major que ha-
víem preparat. Ara mateix és poc problable que es pugui celebrar.

Espanya avui ha registrat 3.715 casos nous de coronavirus i 131 persones han mort en l’última 
setmana. Madrid, el País Basc i Aragó segueixen sent els punts on es comuniquen més casos de 
Covid-19. En total ja es registren 370.867 contagiats i 28.797 morts (segons dades oficials). I el 
pitjor és la perillosa evolució dels darrers 14 dies.

A Catalunya, ara mateix, hi ha 671 persones ingressades, 132 a les UCIs, amb un índex de brot de 
148 i una Rho de 1’02. En total ja es comptabilitzen 115.768 contagiats i 12.912 defuncions. S’ha 
millorat les darreres setmanes, però la situació encara és greu.

I al món hi ha registrades gairebé 22.462.893 milions de persones contagiades, 787.557 persones 
han mort i 62.034 estan ingressades a les UCIs. A nivell mundial els països amb més morts per 
habitants són Bèlgica, Perú, Regne Unit i Espanya, però l’increment més preocupant ara mateix 
és al Perú.



171

Per cert, l’edat mitjana dels casos ara mateix a Catalunya és de 38 anys, i a l’Alt Urgell de 34. 
Els joves també poden emmalaltir per la Covid19, com ens ho expliquen aquests joves, com la 
nostra Bárbara! No badem!
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/joves-que-han-passat-mes-de-15-dies-a-luci-
per-fer-front-a-la-covid-alguns-sense-patologia-previa/video/6056224/ 

És fonamental revertir aquesta situació per tots nosaltres, per a la nostra gent gran més vul-
nerable i pels nostres sanitaris. I això només ho podrem aconseguir amb la col·laboració de 
tothom. Ara més que mai és imprescindible disminuir els contactes socials! I, sobretot, si tenim 
símptomes, contactar amb el CAP i quedar-nos aïllats a casa fins que els professionals sanitaris 
ens diguin el contrari.

I recordeu, si no volem contagiar-nos, ni aïllar-nos, ni arriscar-nos a fer emmalaltir la nostra 
gent gran  #distanciamansmascareta

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Evitar aglomeracions

20/8
Bona nit!
Com sabeu, estem immersos en la segona onada de Covid19, també a la Seu. Per mirar de rever-
tir-ho ha calgut prendre decisions difícils i doloroses, però que creiem que era imprescindible. 
Per això s’ha decidit suspendre tots els actes de la Festa Major i de la setmana prèvia, així com 
el mercat setmanal i el mercat de rebaixes de l’UBSU de diumenge.

Sap greu perquè estava tot molt pensat i preparat a consciència per evitar situacions de risc, 
però són activitats que augmentarien els contactes socials i ara, justament, no ens ho podem 
permetre. És el mateix cas que el mercat: també és una activitat que comporta molta afluència 
de gent i un nombre d’interaccions que en aquest moment representen un risc massa elevat.

Com hem dit avui al matí, és fonamental revertir aquesta situació abans no arribi l’inici del curs 
escolar o serà molt complicat poder-ho fer amb una “certa” tranquil·litat. Entenem que és dur 
però hem d’evitar que la corba de contagis i hospitalitzats segueixi augmentant. A la Seu i a tota 
Catalunya.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/joves-que-han-passat-mes-de-15-dies-a-luci-per-fer-front-a-la-covid-alguns-sense-patologia-previa/video/6056224/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/joves-que-han-passat-mes-de-15-dies-a-luci-per-fer-front-a-la-covid-alguns-sense-patologia-previa/video/6056224/
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A la Seu, ara mateix, tenim 3 pacients ingressats a la Fundació Sant Hospital (a planta i estables), 
41 positius aïllats a casa i ja són 549 les persones que tenim aïllades a casa per ser contactes es-
trets. Massa gent, massa contactes: són 12 contactes estrets per cada positiu, massa!!! Hem de 
reduir els nostres contactes socials a un màxim de 4 al dia (com dèiem durant els mesos d’abril 
i maig). L’índex de brot actual és de 727 i la taxa de reproducció (RHO) de 3’82. El diagrama 
de risc segueix clarament en vermell.

Seguim amb els controls de PCR focalitzats en establiments de restauració i oci per mirar de 
controlar el sector on s’han identificat la majoria dels casos. Avui mateix s’han realitzat 112 
proves. Molts ànims a tots els professionals d’atenció primària que estan fent una feina molt 
important per mirar de contenir aquesta segona onada.

També seguim amb els controls dels establiments, on ja s’ha aixecat alguna acta per incompli-
ment, dels “botellons”, i s’ha incrementat la desinfecció de la via pública per part del servei de 
neteja i la Mancomunitat d’Escombraries.

A nivell de tota Catalunya hi ha brots similars a moltes comarques i municipis. Ara mateix hi 
ha 671 persones ingressades, 125 a les UCIs (7 menys que ahir), amb un índex de brot de 158 i 
una Rho de 1’06. En total ja es comptabilitzen 117.042 contagiats i 12.921 defuncions (9 més que 
ahir). La mitjana d’edat segueix al voltant dels 30-40 anys. Mireu la diferència respecte a la pri-
mera onada a la gràfica, és molt significatiu. Compte!

Espanya avui ha registrat 3.349 casos nous de coronavirus (total 377.906) i 122 persones han 
mort en l’última setmana. Madrid representa 1/3 part dels casos nous. I al món hi ha registrades 
22.741.060 persones contagiades, 794.065 persones han mort i 61.925 estan ingressades a les 
UCIs. 

Som en uns moments molt durs, i molt difícils. Tenim xifres de contagi elevats com al mes de 
març, però ara no estem confinats, i no volem estar-ho!!! Per això és imprescindible disminuir 
els contactes socials, màxim 4 al dia, és l’única manera.

I acabo amb una forta abraçada virtual a tot el personal del CAP de la Seu. Gràcies enormes pel 
vostre esforç i implicació aquests dies. Vinga gent de la Seu i de Castellciutat, ens necessitem a 
tots/es, ara més que mai #distanciamansmascareta!

21/8
Bona nit!
Continuem en els dies més complicats de la segona onada de la pandèmia de la Covid19, a la Seu 
i a molts altres llocs de Catalunya. Avui he vist a la gent molt implicada, conscienciada de què cal 
fer i amb ganes de fer-ho; he seguit la feina impressionant dels professionals d’atenció primària 
per detectar els positius i tallar les cadenes de contagi.

Ahir es van recollir 112 mostres de PCR i “només” 5 han estat positives (un 4’4%, la xifra més 
baixa de la darrera setmana). Tot i això ja tenim 46 pacients positius aïllats al seus domicilis i 
2 ingressats a la FSH (avui s’ha donat una alta; contents pel pacient i la família). De contactes 
estrets aïllats en tenim uns 470 a tota l’àrea del CAP de la Seu.
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Avui l’índex de risc de la ciutat és de 839 (segueix molt alt) i la Rho de 3’5 (ha baixat una mica). 
La mitjana d’edat dels positius segueix essent baixa (37 anys). Totes aquestes dades les actualit-
zem de nou al butlletí diari epidemiològic de l’Ajuntament de la Seu.

Des d’ahir s’està duent a terme un reforç en la neteja i desinfecció dels carrers i de l’equipament 
urbà de la Seu per eliminar possibles focus de contagi. I, com sabeu, demà no hi haurà mercat, 
ni diumenge Re-Passeig-at’hi de l’UBSU per evitar aglomeracions de gent.

Tot i que els brots han estat per les trobades socials als bars, pubs i restaurants, vull deixar clar 
que la majoria de locals estan complint escrupolosament les recomanacions i són molt segurs. 
Però el problema són les nostres interaccions socials.

Recordeu que el contagi és possible quan tenim un contacte estret amb un portador del virus (si 
aquest té símptomes és més probable). I per això cal que NO estem amb altra gent (de fora del 
nostre nucli de convivència) més de 15 minuts a menys de 1’5 metre de distància i sense mas-
careta, i/o que NO compartim objectes que puguin estar contaminats pels virus si els toquem 
sense desinfectar-nos les mans.

Penseu, si avui a vosaltres us diagnostiquessin la Covid19, a quants amics o companys de feina 
podríeu haver infectat entre ahir i avui. És just això!! Aquesta xifra ha de ser el més baixa pos-
sible, si no volem infectar més gent (a més infectats, més hospitalitzats i més morts... és així).

I, mirant des del punt de vista personal, a menys contactes, menys possibilitats que m’hagi de 
confinar 14 dies a casa, que hagi de tancar el negoci 14 dies i, sobretot, que pugui emmalaltir jo 
o algun dels meus éssers estimats.

I SÍ, amb mascareta es pot parlar i ens entenem. I per prendre un cafè o una cervesa 
no es necessita estar 15 minuts sense mascareta. Quan no mengem o bevem, podem seguir fent-
la petar amb mascareta.

A nivell de Catalunya la situació és també molt complicada. Ara mateix hi ha 666 persones in-
gressades, 121 a les UCIs, amb un índex de brot de 158 i una Rho de 1’06. En total ja es compta-
bilitzen 118.097 contagiats i 12.922 defuncions (1 més que ahir).

A Espanya avui s’han registrat 3.650 casos nous de coronavirus (3r dia consecutiu amb més de 
3.000 contagis diaris) (total 386.054) i 125 persones han mort en l’última setmana (82 entre 
Aragó i Madrid). La situació no està gens controlada. A la gràfica es veu molt bé la 2a onada.

I al món hi ha registrades 23.011.551 persones contagiades, 799.700 persones han mort i 61.792 
estan ingressades a les UCIs. A la taula veieu l’afectació dels diferents països; Espanya presenta 
les pitjors xifres de tota Europa.

A Andorra avui han informat de 21 contagiats més, amb 117 casos actius actualment, dels que 3 
estan ingressats a l’hospital (2 en les darreres 24 hores), cap d’ells a l’UCI.

Molts ànims a tothom, especialment als hospitalitzats i aïllats al domicili; també als professio-
nals sanitaris que estan dedicant totes les energies a controlar la situació. També al personal de 
la neteja i la policia local i Mossos, tots col·laborant molt estretament. Si fem les coses bé, en 
una setmana hauríem de veure els resultats.
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I recordem: reduir els contactes socials és la clau!! Per nosaltres i per la resta!!
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials

22/8
Bona nit!
Durant el cap de setmana els professionals del CAP de la Seu d’Urgell segueixen realitzant pro-
ves PCR al Centre Cívic. Les fan a treballadors dels diferents bars i locals, a part de l’estudi de 
contactes dels positius que es van diagnosticant. Ahir van ser un centenar i avui més de seixanta. 
En funció dels percentatges de positius veurem si cal ampliar l’estudi.

De moment la majoria de positius són contactes intrafamiliars (per tant, del grup de convi-
vència) o amics d’altres casos ja positius, pel que no augmenten significativament els veïns/es 
aïllats, ja que aquests ja ho estaven. Per això és fonamental que els contactes estrets facin l’aïlla-
ment ben fet, alguns d’ells acaben essent positius i per tant podrien contagiar als nous contactes 
si no estan convenientment aïllats.
https://bit.ly/31jQwGB

Dels controls fet als treballadors de restauració fins ara, la immensa majoria són negatius; una 
bona notícia que sembla indicar que el problema rau entre els contactes amb molta gent: als 
bars, a casa o en una barbacoa, per exemple. Això és el que hem de limitar!

Com veieu a l’actualització diària de dades de l’Ajuntament seguim amb força casos positius, 
encara que la bona notícia és que des de dimarts no ha calgut ingressar cap nou pacient a l’hos-
pital. Molts ànims als 2 hospitalitzats i a les seves famílies!
https://bit.ly/3j0ch4g

Ara mateix tenim 56 pacients positius aïllats a casa i el nombre de confinats és similar al d’ahir 
(uns 470). La Rho ha disminuït una mica (3’11), però l’índex de brot segueix molt alt (823). Se-
guim en un moment extremadament delicat.

Segons les dades de Catalunya de la darrera setmana, de tots els contagiats: un 7’4% ingressen a 
l’hospital; un 1’09% requereixen ingrés a UCI; i un 0’96% malauradament moren. Ànims a tots 
els afectats.

Segueixen els controls per fer complir les mesures per part de la policia local, però és impres-
cindible la col·laboració de tothom; arreu no poden ser-hi, us necessitem a tots/es. Gràcies a tots 
ells/es per la feina. 
https://bit.ly/32kAwUp

Realment no hi hagut grans canvis respecte a ahir. Ja sabeu que es necessiten uns 10 dies perquè 
es notin els canvis amb les mesures i el rastreig ampliat que s’està fent, però almenys no ha em-
pitjorat! Veurem els propers dies.

https://bit.ly/31jQwGB
https://bit.ly/3j0ch4g
https://bit.ly/32kAwUp
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De moment cal seguir amb totes les mesures, i la més important és la reducció dels nostres 
contactes socials. I tots els contactes que tinguem (els mínims) amb la regla d’or de la #distàn-
ciamansmascareta. Si (malauradament) som portadors asimptomàtics, és l’única manera de no 
confinar (i/o contagiar) els nostres contactes.

Recordeu:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials

I ànims a tothom!! Ens necessitem tots/es!!

23/8
Bona nit!

La Covid19 és la “tempesta perfecta dels virus”: un virus altament contagiós, amb elevada mor-
talitat entre la gent gran i vulnerable, sense cura efectiva ni vacuna, que pot cursar amb pocs o 
sense símptomes i que just abans d’iniciar-los o sense tenir-ne ja es transmet. Només ho contro-
larem si actuem com si tots fóssim potencials portadors asimptomàtics.

Fixeu-vos que l’edat mitjana actual dels afectats a Catalunya és de 38 anys (41 la darrera set-
mana a la Seu), però en canvi els pacients que ingressen tenen més de 60 anys, que són els que 
pateixen més mortalitat. Intentar no infectar-nos és -també- una qüestió de solidaritat amb els 
nostres grans.

A les gràfiques de Marc Coca s’observa com la darrera setmana la pujada a l’Alt Urgell és molt 
significativa, i el que ens preocupa molt és que un % d’aquests casos acabaran hospitalitzats. 
Aquesta setmana a l’Alt Pirineu i Aran han ingressat 8 pacients (3 a la Seu).
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Ahir es van realitzar 66 determinacions de PCR més i 9 van ser positives (un 13’7% , massa), tot 
i que la majoria eren familiars dels positius ja detectats; per tant, ja estaven aïllats. Aquest per-
centatge elevat ens alerta de la realitat que hi ha massa virus circulant, per això hem de reduir 
tots els nostres contactes.

Ara mateix hi ha 3 pacients ingressats a la @fshseu (tots de més de 60 anys), 55 veïns/es aïllats al 
domicili Covid19 positius i 490 per ser contactes estrets amb PCR negativa o pendent.

L’índex de risc ha baixat fins 738 (però segueix molt alt) i la Rho7 a 2’63 (de baixada, però 
clarament excessiva). L’estudi fet durant els darrers dies ha permès acotar força els brots, però 
sospitem que hi ha casos encara no diagnosticats.

Per cert, entre les activitats suspeses també s’han desconvocat les jornades de teologia presen-
cials (amb uns 100 participants previstos) que estaven programades a la sala St. Domènec el 27 
i 28 d’agost, com ja és habitual. Aquest any es faran online.

Catalunya va registrar ahir 1.125 nous contagis (total 98.870) i 16 noves defuncions. En total, hi 
ha 657 malalts hospitalitzats per coronavirus (26 més). D’aquests, 132 estan ingressats en una 
UCI, un més que ahir. La taxa de risc de rebrot és de 169,14 punts, i la Rho de 1’09.

A Espanya el cap de setmana no s’actualitzen les dades oficials. Al món ja hi ha registrades 
23.416.894 persones contagiades, 809.443 persones han mort i 61.652 estan ingressades a les 
UCIs.

Realment són dies complicats on tothom (CAP, hospital, gestors covid, hospital de Meritxell 
-el seu laboratori ens realitza les determinacions de PCR-, departament de Salut, departament 
d’Epidemiologia, policia local, etc.) estan treballant de valent per mirar de controlar la situació. 
Gràcies!

Però avui vull destacar també la feina, valoracions i decisions preses per tot l’equip de govern; 
és una sort comptar amb un equip tan implicat, treballador i humà al mateix temps. Un plaer i 
un honor formar-ne part, i més ara, en aquests moments tan difícils, quan les decisions són tan 
complexes.

No oblidem que per controlar-ho és imprescindible complir amb totes les normes, per mirar de 
no contagiar-nos, ni contagiar ningú:

 Reduir l’activitat social 
 Mantenir la distància de seguretat
 Reforçar la higiene de mans
 Dur mascareta sempre i de manera correcta

Cuideu-vos molt! Cuidem-nos molt!

24/8
Bona nit!
Avui l’índex de risc de brot de la Covid a la Seu ha baixat fins a 693 (venim de 839) i la taxa de 
transmissió als 7 dies (Rho7) a 2’15 (venim de 3’82). És una bona notícia aquest descens, però 
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encara són xifres molt altes dels dos paràmetres. Seguim en una situació molt i molt complica-
da.

Tan complicada com a molts altres llocs de Catalunya, on avui hi ha 672 pacients ingressats 
(134 a les UCIs). Durant l’agost els ingressats als hospitals han augmentat un 11% i els que han 
requerit UCI un 40%. La taxa de transmissió és d’ 1’12 i el risc de brot de 180. En total ja es 
registren 122.335 contagis confirmats i 12.954 defuncions. Molts ànims a tots els afectats i a les 
seves famílies.

A Espanya, en la darrera setmana, s’han diagnosticat 40.427 nous contagis, amb 1.294 noves hos-
pitalitzacions, 74 ingressos a les UCIs i 96 defuncions (la majoria a Aragó i a Madrid). Les xifres 
oficials ens diuen que ja hi ha 405.436 contagiats i 28.872 defuncions. Al món avui es registren un 
total de 23.733.605 contagiats, 814.713 morts i 61.846 pacients ingressats a les UCIs.

Andorra reporta avui 130 casos actius, amb 4 pacients ingressats a planta de l’Hospital de Merit-
xell i un a l’UCI. Des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 1.060 casos, dels que 877 ja s’han 
recuperat.

A la Seu, ara mateix, hi ha 65 persones contagiades i aïllades als seus domicilis, i 4 pacients 
ingressats a la Fundació Sant Hospital, cap d’ells requereix de cures intensives. El nombre de 
persones aïllades com a contactes estrets dels casos confirmats supera les 500. Molts ànims a 
tots ells/es, especialment als ingressats i les seves famílies. I també molt ànims a tots els profes-
sionals sanitaris que en tenen cura, a tot arreu.

Justament, per mirar de controlar aquesta situació a Catalunya, el MHP Quim Torra ha anunciat 
aquest migdia noves mesures per limitar els contactes socials, l’autèntic problema de la trans-
missió actual. A partir d’ara queden prohibides les reunions socials de més de 10 persones a tot 
Catalunya, tant a nivell privat com públic (excepte reunions laborals i transport públic). S’ha 
decretat, també, mesures més restrictives de reducció d’aforaments en establiments públics a 
les ciutats de Terrassa, Granollers, les Franqueses i Canovelles.

Òbviament, i com que la situació no millora, es mantenen les limitacions en l’àmbit de la res-
tauració i l’oci nocturn i l’obligació de dur mascareta i de mantenir la distància de seguretat, així 
com la prohibició del consum d’alcohol en els espais públics i de tabac si no es pot mantenir la 
distància de 2 metres.

Recordeu que és fonamental complir totes les mesures i la més important és la reducció 
dels nostres contactes socials. I tots els contactes que tinguem (els mínims) amb la 
regla d’or de la #distànciamansmascareta. Si (malauradament) som portadors asimptomàtics, 
és l’única manera de no confinar (i/o contagiar) els nostres contactes.

Recordeu:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

Ànims!! Només entre tots/es revertirem aquesta situació!!
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25/8
Bona nit!
Seguim amb un risc de rebrot al voltant de 700 (molt i molt alt), però, per fi, la RHO7 (taxa de 
transmissió dels 7 dies) ha baixat de 2 (1’76). La situació segueix molt complicada. És vital dis-
minuir els contactes socials i detectar possibles portadors asimptomàtics.

Durant aquests 10 dies, des de la detecció dels brots, s’han fet a la Seu unes 500 determinacions 
de PCR, de les que un 12% han estat positives. També s’han detectat positius sense cadena de 
contagi clara. Aquests 2 fets són els que fan sospitar que hi hagi contagiats no detectats (porta-
dors asimptomàtics).

Per això avui hem anunciat que, a partir de demà i fins divendres, @salutcat farà un cribratge 
massiu dirigit a la Seu, gràcies als professionals d’@icspirineu i la @fshseu. Durant aquests 3 
dies es realitzarà la PCR de coronavirus de manera voluntària als treballadors de la restauració 
i als veïns/es entre 16 i 50 anys.

La mitjana d’edat dels positius detectats ara és de 38 anys, per això busquem 
els portadors asimptomàtics entre aquestes edats.

El personal de restauració té un risc molt elevat de contagi pel fet d’estar en les trobades soci-
als de la gent que es contagia arrel de possibles portadors asimptomàtics (són als llocs on els 
clients es treuen la mascareta), i per això es fa a aquest col·lectiu específicament.

I el 95% dels positius de l’Alt Urgell són de la Seu, per això se centra a la Seu.

En funció del % de positius es pot ampliar a més col·lectius, edats i municipis, si s’escau. No 
obstant, cal recordar que tots aquells que tenen símptomes o han estat en contacte amb positius 
es fan la PCR seguint el circuit normal al CAP.

Ara mateix a la Seu tenim 5 pacients ingressats a la @fshseu, 69 aïllats positius al seu domicili 
i 506 contactes estrets confinats, també a casa. Com us he dit en alguna ocasió, es contagien 
els “joves” i a qui contagien i acaben hospitalitzats és (sobretot) la gent gran. Tot i que en 
aquesta 2a onada hi ha també molta gent jove ingressada.

I, com ens recorda Joe Brew, si ens fixem en les dades de Florida, primer pugen els contagis, 
però una setmana després pugen els morts. Que ara no tinguem increment de mortalitat no vol 
dir que sigui més lleu, vol dir que acabaran arribant (si no aconseguim frenar-ho abans).

Avui a Catalunya s’han registrat 867 nous contagis, amb 5 noves defuncions. Tenim 665 pacients 
ingressats, 138 d’ells a les UCIs (4 més que ahir). El risc de rebrot és de 186’53 i la Rho7 de 1’14. 
Poc a poc, però, van augmentant aquestes dades, fet que no representa una bona notícia.

A Espanya avui informen de 2.415 nous casos (total 412.553 i 42.458 la darrera setmana), amb 116 
noves defuncions la darrera setmana (total 28.924). En total hi ha 5.688 pacients ingressats, 677 
a les UCIs.

I al món avui es registren un total de 23.918.295 contagiats, 819.430 morts i 61.634 pacients in-
gressats a les UCIs. Sembla que l’augment s’ha frenat, però les xifres encara no baixen per països 
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on encara no està controlat, com l’Índia i el Perú, sobretot.

Tornant a casa: és important que tots els col·lectius cridats a participar del cribratge massiu 
col·laborin, ja que necessitem identificar el màxim de portadors asimptomàtics per controlar 
l’actual situació. És un punt clau i entre tots ho hem d’aconseguir.

No puc deixat d’agrair de tot cor la implicació de tots els professional sanitaris que participaran 
aquests dies en el cribratge massiu. Hi ha molta feina al darrere, a tots nivells i de molta gent, 
per tal de poder-ho fer. De debò, eternes gràcies i molts ànims!!

I recordeu, tot i les proves que es facin, és fonamental que tots actuem com a possibles porta-
dors del virus i que siguem estrictes amb:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

I acabo amb aquesta foto aèria que avui m’ha regalat l’amiga Elsa Artadi, tot sobrevolant el nos-
tre paradís. Som-hi gent de la Seu i de Castellciutat! Vinga, que podem!

26/8
Bona nit!
Avui ha començat el cribratge massiu a la Seu amb el sector de la restauració. Com sempre, han 
demostrat la seva enorme responsabilitat amb una excel·lent resposta. S’han recollit un total de 
352 mostres, una molt bona xifra. Demà seguim, amb la gent d’entre 16 i 35 anys.
https://bit.ly/2EsMGm4

El muntatge de la recollida de mostres al Centre Cívic ha funcionat perfectament, sense cues 
(excepte a primera hora) i amb uns professionals sanitaris que, de debò, són exemplars. Cada 
dia us admiro més! També el suport de la policia local ha estat fonamental.

https://bit.ly/2EsMGm4
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Cal explicar també que aquests dies previs s’ha realitzat la PCR als treballadors/es de la Llar de 
St. Josep i del Seminari (com es fa regularment per control) i tothom han donat negatiu. Una 
tranquil·litat per tothom.

Avui ens hem llevat amb la portada del diari Segre amb una afirmació errònia que no podem 
admetre de cap manera. Com vam explicar, el 15% de positius de les proves PCR és una xifra 
global entre els pacients amb símptomes, els contactes del positius i els treballadors de restau-
ració. De tots aquests, la immensa majoria dels positius són contactes estrets dels casos positius 
detectats. Els casos positius entre els treballadors de restauració no arriba al 5%. Portades com 
aquestes fan un mal irreparable a un sector que està molt implicat per fer les coses de la millor 
manera possible, com avui han tornat a demostrar.

Ara mateix a la Seu tenim 5 pacients ingressats a la FSH i 65 positius a domicili. Ahir gairebé no 
vam sumar nous positius i es comença a donar l’alta als detectats fa 15 dies, quan tot va començar. 
A casa, amb tots els que acaben l’aïllament, ara ens queden 440 persones confinades. Poc a poc!

Amb això, la taxa de transmissió d’avui és d’1’60 (segueix baixant), tot i que l’índex de risc se-
gueix molt alt per l’elevat nombre de positius (793). El punt blau del diagrama de risc cada cop 
està més baix; ara falta portar-lo cap a l’esquerra. Poc a poc!

En aquesta taula d’un estudi del @BMJ queda clar les circumstàncies que afavoreixen el contagi:

J Alt risc de contagi: llocs tancats, mal ventilats, molta gent, molta estona i 
cridant o parlant fort i sense mascareta.

J Baix risc: aire lliure, ben ventilats, poca gent, poca estona, amb mascareta 
i sense cridar.
https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m3223.full.pdf

Avui s’han presentat els resultats de l’estudi Kids Corona de l’Hospital Sant Joan de Déu sobre 
el contagi dels nens als Casals. En resum: transmeten 6 vegades menys que els adults (Ro nens 
0’3; adults 1’7-2); els grups reduïts i rentar-se les mans són molt efectius per no contagiar; les 
determinacions de PCR a saliva son fiables i s’accepten millor. https://bit.ly/3jbsbc8

I com que no tot ha d’ésser Covid, avui acabo amb l’enhorabona més gran per a la Cooperativa 
CADÍ que ha obtingut l’Or amb l’Urgèlia DOP com a millor formatge de llet de vaca en els Sofi 
Awards 2020, als Estats Units. Als EUA altres coses no sé si les fan bé, però de formatges sembla 
que hi entenen. Un orgull per la Seu, la nostra Cadí!!! 

I, si podeu, us recomano de tot cor veure el documental “Testimonis del silenci”, realitzat pel 
Toni Lombarte i que explica el confinament per la Covid19 a la Seu. Gràcies a tots els col·lectius 
que hi sou representats per l’entrega. És just això el que no volem repetir. Demà a les 21h a Pi-
rineus TV el podeu tornar a veure.

Acabo recordant que demà segueix el cribratge massiu per segon dia, aquest pels més joves:
 Edats entre 16 i 35 anys 
 Centre Cívic el Passeig
 10-14h i 16-19h
 Porteu DNI, tarja sanitària i bolígraf
 #DistanciaMansMascareta 

https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m3223.full.pdf
https://bit.ly/3jbsbc8
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I, com sempre, recordeu les mesures que ens portaran a controlar aquesta nova onada de coro-
navirus:

 Reduir contactes 
 Distància
 Rentat de mans
 Mascareta 
 Espais Oberts  

Som-hi gent de la Seu! Som-hi gent de Ciutat! Som-hi joves! 
Us esperem demà al Cívic.

27/8
Bona nit!
Avui ha estat el 2n dia del cribratge massiu a la Seu, un dia en què el jovent ha demostrat la seva 
implicació i responsabilitat amb una afluència constant per fer-se la prova. En total s’han reco-
llit 476 mostres!!! Amb 60 o 90 minuts d’espera, sense marxar ningú. Gràcies de tot cor! Orgull 
de jovent!

476 mostres en 7 hores vol dir recollir una mostra cada 53 segons. O sigui, un engranatge perfec-
tament planificat i executat i uns professionals d’@icspirineu i la @fshseu senzillament espec-
taculars! Orgull de professionals!

Cal agrair, també, al TSC (transport sanitari de Catalunya) que s’encarrega puntualment del 
transport de les mostres fins a l’hospital Arnau de Vilanova i, òbviament, al seu personal del 
laboratori per la feinada immensa que estan fent.

També cal mostrar l’agraïment al personal de neteja de la @fshseu que desinfecta tot puntual-
ment a migdia i en acabar, i a Òptima i a la Mancomunitat d’Escombraries per desinfectar els 
exteriors del Centre Cívic; a la brigada de l’Ajuntament per muntar les carpes i la Policia Local 
pel control i la crida per megafonia. Treball en equip!
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Avui a la Seu tenim 4 pacients ingressats a l’hospital (s’ha donat una alta) i 58 positius aïllats a 
casa (les altes superen els nous diagnòstics, per fi). Contactes estrets dels positius aïllats a casa, 
ara en tenim 402. Son veïns/es que estan bé, però estan a casa per responsabilitat i per evitar 
transmetre el virus si desenvolupen la malaltia. Gràcies per mantenir-vos a casa. És imprescin-
dible.

Actualment l’índex de brot a l’Alt Urgell és de 524 i la Rho a 7 dies és de 1’32, amb una mitjana 
d’edat de positius de 36 anys. Poc a poc, però en bona direcció.

A Catalunya avui s’han registrat 1.431 nous contagis, amb 13 noves defuncions. Tenim 658 paci-
ents ingressats, 129 d’ells a les UCIs (7 menys que ahir). El risc de rebrot és de 189’88 i la Rho7 de 
1’12. Caldria baixar la Rho d’1, però almenys no augmenten els ingressats i sobretot, els pacients 
a UCI. Ànims a tots!

A Espanya avui informen de 3.781 nous casos (total 429.507) i 132 noves defuncions la darrera 
setmana (total 28.996). En total hi ha 6.036 pacients ingressats, 715 a les UCIs (xifres que no 
paren d’augmentar, compte!!)

I al món, avui es registren un total de 24.519.085 contagiats, 832.782 morts i 61.509 pacients in-
gressats a les UCIs. Ara mateix preocupa i molt l’evolució a l’Índia.

Avui us comparteixo la meva carta al Segre, sobre la seva portada d’ahir: Transparència i rigor. 
Cal ser curosos amb la informació, sobretot en aquella tan sensible i que afecta la salut i, de re-
truc, un sector econòmic que amb aquesta crisi ho estan passant molt malament.

Us vull parlar d’una iniciativa molt maca. Com sabeu, l’evolució de la situació epidemiològica 
ens ha obligat a cancel·lar la Festa Major 2020, un fet sense precedents que lamentem profun-
dament. Però, per mantenir una mínima flama (virtual) us animem a compartir fotografies dels 
nostres records de Festa Major i, ja que aquest any no pot ser de manera presencial...  
#FmlaSeuVirtual OMPLIM LES XARXES DE FESTA!   
https://www.facebook.com/166102917480/posts/10157786432652481/?substory_index=0

Acabo recordant que demà segueix el cribratge massiu per segon dia, aquest per tothom entre 
36 i 50 anys:

 Edats entre 36 i 50 anys 
 Centre Cívic el Passeig
 10-14h i 16-19h
 Porteu DNI, tarja sanitària i bolígraf
 #DistanciaMansMascareta 

I, com sempre, recordeu les mesures que ens portaran a controlar aquesta nova onada de coro-
navirus:

 Reduir contactes 
 Distància
 Rentat de mans
 Mascareta 
 Espais Oberts  

Som-hi gent de la Seu! Som-hi gent de Ciutat! Us esperem demà al Cívic!
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28/8
Bona nit!
Avui han finalitzat els 3 dies de cribratge massiu a la Seu. Com els dies previs, molt bona aflu-
ència de gent, un orgull. Genial la resposta de la Seu i genial la feina dels professionals d’@
icspirineu i @fshseu.

Avui s’han recollit 510 mostres de PCR més (realment una barbaritat, una cada 49 segons). En 
els 3 dies se n’ha recollit 1.338. I si sumem les fetes de manera programada els darrers 12 dies, 
en total són 1.867. Això representa que en 15 dies s’ha testat el 15% de la població de la Seu. Un 
número molt important i que ens permetrà tenir una “foto” molt real de la nostra situació.

Els resultats ens indicaran si tenim molts portadors asimptomàtics o no, i quina és l’actitud a 
seguir. De moment, tal com ha avançant @salutcat, de les primeres 190 mostres analitzades, 
només 1 ha donat positiu (un 0’5%), una dada molt esperançadora.

De fet, sembla que les dades de la darrera setmana indiquen una milloria, amb menys positius 
diaris i menys contactes associats. Esperem que les mesures preses, la responsabilitat de tot-
hom, la feinada dels Gestors Covid i de tota l’atenció primària i, sobretot, la solidaritat dels 
contactes amb el seu aïllament, donin els resultats esperats.

Ara mateix tenim 5 pacients ingressats a la @fshseu (un nou ingrés avui a la tarda), amb 52 po-
sitius aïllats al domicili. Els contactes aïllats ara mateix son 384. Molts ànims a tots els afectats, 
especialment als ingressats a l’hospital.

L’índex de brot actual a la Seu és de 911 i la Rho de 1’57, i a tot l’Alt Urgell és de 569 i 1’4, respec-
tivament. Hem aconseguit baixar el puntet blau del diagrama de risc, ara falta 
portar-lo cap a l’esquerra. Poc a poc!

La situació de rebrot de la Covid19 ha comportat un fet sense precedents en la nostra història: 
que no puguem celebrar la Festa Major de la Seu, que començava avui. Uns dies molt especials per 
la nostra ciutat, per als que hi vivim i per molta gent que, sense viure-hi, se l’estima. Però la salut 
és prioritària i,per responsabilitat, és el que tocava. No obstant, us animem a compartir records 
i moments inesborrables viscuts per Festa Major a les xarxes amb l’etiqueta #fmlaSeuVirtual. 
Mantenim una flama virtual de la Festa Major!

Avui acaben els casals municipals a la Seu. Uns 1.200 nens/es de mitjana per setmana entre ca-
sals i colònies durant 9 setmanes. S’han detectat 3 positius per Covid19 i CAP transmissió dins 
dels casals (ni nens ni monitors). Enhorabona i GRÀCIES als monitors per la tasca!

Amb els casos detectats, s’han aïllat 23 contactes dels casals 14 dies a casa (cap s’ha contagiat) i 
s’han detectat 6 familiars asimptomàtics que, en confinar-los, han evitat transmetre la malaltia. 
El protocol ha funcionat a la perfecció.

Com s’han fet, doncs així:
 Formació als monitors
 Grups reduïts a l’interior i gel hidroalcohòlic/rentat de mans
 Màxim d’activitats a l’exterior
 PCR amb resultat ràpid al mínim dubte i rastreig de contactes
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Un agraïment especial a les àrees d’Infància, Joventut i Esports de l’@ajlaseu amb @Nuriatg, 
@llop74 i @CarlosGuardia al capdavant per l’excel·lent tasca realitzada, i a @PedPirineus, la @
fshseu i @icspirineu pels controls i assessorament sanitari.

I avui la Clara Prats ha compartit aquest estudi on s’analitzen les partícules i gotes emeses per 
12 cantaires quan parlen, parlen fort, canten, i canten fort. I quan ho fan amb mascareta. Mireu 
la gràfica i treieu les vostres conclusions.

Com sempre, recordeu:
 Reduir contactes 
 Distància
 Rentat de mans
 Mascareta 
 Espais Oberts  

Vinga que anem en la bona direcció! Bon cap de setmana a tothom! 
Cuideu-vos! Cuidem-nos!

29/8
Bona nit!
Estem pendents dels resultats del cribratge realitzat entre dimecres i divendres a la Seu. Si hi 
heu participat també podreu consultar els resultats a “La Meva Salut”. Durant el cap de setmana 
s’aniran introduint.
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome?fbclid=IwAR3v5dZjnDfHxl1IpD_d1rjRUei-
QxKnDnUpBST2GfiHVjywzhD6TBSo_poY

De moment, de les nostres recollides per presentar simptomatologia o ser contacte d’un positiu 
hi ha 3 positius entre dimecres i dijous; els d’ahir encara estan pendents. Sembla que el ritme de 
creixement de casos s’ha controlat gràcies a l’estudi de contactes i el seu aïllament.

Ara mateix a la Seu tenim 3 pacients ingressats a la FSH (avui s’ha donat 2 altes més), i a casa 
seguim amb 61 pacients positius aïllats i uns 380 contactes estrets. Ànims a tots els malalts i 
contactes!

Avui l’índex de risc segueix molt alt, a 930, i la RHO està en 1’58. Xifres molt estables fins que es 
comenci a reflectir la millora dels darrers 2 dies i es pugui mantenir, que això és l’important; tot 
i que amb el cribratge massiu segur que detectem nous casos que haurien passat desapercebuts 
(que per això ho hem fet!), però que es reflectiran negativament als índexs.

A Catalunya avui els casos positius han augmentat en 1.547 (total 128.396), amb 10 noves defun-
cions (total 13.004). Tenim 644 pacients ingressats (129 d’ells a les UCIs). El risc de rebrot és de 
197’51 i la RHO d’1’12. Podríem dir que estem estancats: no anem pitjor però tampoc avancem.

A Espanya ahir es van notificar 3.829 nous contagis i 129 noves defuncions la passada setmana. 
Ara mateix hi ha 6.224 pacients ingressats (751 a l’UCI). Madrid mostra unes xifres molt preocu-
pants i a Andalusia comencen a empitjorar, compte!!

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome?fbclid=IwAR3v5dZjnDfHxl1IpD_d1rjRUeiQxKnDnUpBST2GfiHVjywzhD6TBSo_poY
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome?fbclid=IwAR3v5dZjnDfHxl1IpD_d1rjRUeiQxKnDnUpBST2GfiHVjywzhD6TBSo_poY
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Al món avui es registren un total de 25.011.838 contagiats, 843.081 morts i 61.087 pacients in-
gressats a les UCIs. Espanya segueix essent el primer país d’Europa en casos i el novè del món.

Ahir es va publicar al DOGC la prohibició a Catalunya de fer trobades i reunions de més de 10 
persones, a l’àmbit privat i al públic. No s’hi inclouen les activitats laborals, actes religiosos, 
celebracions, culturals, esportives ni al transport públic. ow.ly/tqLx30r6VuG

Moltes gràcies a tothom que està penjant fotos a les xarxes amb records i moments de les passa-
des Festes Majors, amb l’etiqueta #fmlaSeuvirtual. Aquest any que no la podem celebrar, com 
a mínim ens la feu reviure. Són molt maques totes!

Acabo, com sempre, recordant-vos la importància de reduir les interaccions socials: tenir els 
mínims contactes socials possibles i amb #distanciamansmascareta és la clau. I més aquests 
dies de NO Festa Major!  Gràcies a tothom per col·laborar-hi!

Recordeu aquests dies de trobades de la NO Festa Major: màxim dinars o sopars de 10 persones 
als restaurants, bars i també (i sobretot) a casa nostra! És fonamental!

30/8
Bona nit!
S’acaba un cap de setmana estrany: avui ens tocava, a més de 200 parelles, ballar el Ball Cer-
dà, Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional. Per responsabilitat individual i solidaritat 
col·lectiva no ho hem fet, però les vostres imatges a la #fmlaSeuvirtual ens han alegrat aquest 
diumenge. Hi tornarem el 2021!

Avui a la Seu seguim amb 3 pacients positius ingressats a la FSH i 65 aïllats a casa. El nombre 
de contactes estrets aïllats és de 394. L’índex de risc i la RHO segueixen estancats (962 i 1’62, 
respectivament). L’increment de casos diaris simptomàtics els darrers dies és menor, però els 
portadors asimptomàtics detectats pel cribratge i els seus contactes mantenen altes les xifres, 
però és bàsic haver-los detectat i aïllat.

No obstant, encara no tenim totes les dades de les mostres recollides pel cribratge d’aquesta 
setmana; cal que esperem a partir de demà poder donar resultats.

En cas de Covid19 positiu o contacte estret amb un cas positiu, recordeu que és necessari l’aïlla-
ment domiciliari. Aquesta infografia us recorda les mesures a prendre. Si us trobeu malament, 
truqueu al CAP o, fora de l’horari d’obertura, al 061.

Per tots aquells que ara sabeu que teniu una PCR negativa, la teniu del dia que us la van recollir; 
però no sabeu què ha pogut passar des de llavors. Una PCR negativa no vol dir que ja no passa 
res: és una foto del moment, però us podeu contagiar l’endemà o el moment després de sortir 
de fer-vos la prova. Per tant #distanciamansmascareta sempre!

Sobretot, la mascareta és molt important, però en espais tancats, poc ventilats i amb molta gent 
és on ho és més. Per tant, si la portem al carrer i ens la traiem quan arribem a la feina o als bars / 
restaurants, no ho fem bé. Mascareta, excepte per menjar o beure i treure-se-la el mínim temps 
possible. Ja ens la traurem a casa amb el nostre nucli de convivència.

http://ow.ly/tqLx30r6VuG
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A Catalunya avui els casos positius han augmentat en 1.527 (total 129.923), amb 9 noves 
defuncions (total 13.013). Tenim 665 (+21) pacients ingressats, 136 d’ells a les UCIs (+7). El risc 
de rebrot és de 200’87 i la RHO de 1’11. Cal canviar la tendència perquè en 15 dies han d’obrir 
les escoles.

A Espanya el cap de setmana no s’actualitzen les dades oficials, però durant l’agost els casos 
han augmentat un 26%. Al món ja hi ha registrades 25.283.968 persones contagiades, 848.471 
persones han mort i 61.324 estan ingressades a les UCIs. Entre els Estats Units, el Brasil i l’Índia 
sumen la meitat de casos del món.

Demà comença la preinscripció per l’@EoiSeu. La formació és la clau que obre totes les portes, i 
els idiomes les obren de bat a bat. Aprofitem que tenim a la Seu aquesta fantàstica Escola Oficial 
d’Idiomes.

Acabo recordant-vos, de nou, que el risc de contagi augmenta a:
J Espais tancats
J Mal ventilats
J Molta gent
J Molts estona
J Cridant i/o parlant fort

Per tant:
 Espais oberts 
 Poca gent
 Poca estona
 Parlant fluix o “normal”
 Amb mascareta

Les mesures van directament lligades a disminuir el risc de contagiar o de 
contagiar-se. Fem-ho bé!

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

Cuideu-vos! Cuidem-nos!

31/8
Bona nit!
Són uns dies molt estranys: hauríem d’estar celebrant la Festa Major. Avui el correfoc i la nit 
sense fi... però aquesta maleïda pandèmia ens ho ha impedit. Ara hem de centrar-nos en millo-
rar la situació epidemiològica i ho hem de fer entre tots: detectant els casos, rastrejant i aïllant 
també els contactes, i complint tots amb les mesures per evitar els contagis.

Ara mateix, a la Seu, tenim 2 pacients ingressats a la FSH (avui s’ha donat una nova alta); en-
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cara tenim 66 persones aïllades a casa i uns 380 contactes estrets també aïllats al seu domicili. 
L’índex de risc segueix molt alt, tot i que ha baixat una mica (827) i la RHO també comença el 
descens (1’45). Esperem que a finals de setmana es notin els canvis de les mesures aplicades.

Encara no tenim els resultats de tots els estudis fets amb el cribratge massiu de la passada set-
mana, però pels resultats inicials sembla que es detecta un baix percentatge de positius. I també 
els casos positius detectats des de finals de la setmana passada són menors que els dies previs. 
Esperem que aquesta tendència es confirmi els propers dies.

Recordeu que es considera contacte estret d’una persona que està en aïllament amb coronavirus 
si:

J Viviu al mateix habitatge
J Heu estat cara a cara sense mascareta
J Ha tossit a prop teu
J Heu estat a menys de 2 metres durant més de 15 min i sense mascareta
J Heu estat en contacte amb les seves secrecions (bàsicament per cuidadors)

Aquesta tendència (tot i que encara no es reflecteix als índexs) és la que ens permet reobrir 
de nou el mercat: amb l’alimentació al passeig i el tèxtil a la plaça dels Oms, i amb distàncies 
i totes les mesures per minimitzar el risc de contagi. Si tots ho fem correctament, es podrà 
desenvolupar amb tranquil·litat, però és important que tots, marxants i clients, ho fem com 
toca. https://bit.ly/32GbcZ8

Us actualitzo les dades de Catalunya: avui hi ha 699 persones ingressades (+34), amb 137 d’ells a 
la UCIs (1 més que ahir), i s’han diagnosticat 1.147 pacients i 8 persones més han mort (13.021). 
El risc de rebrot és de 199’56 (-1’31) i la RHO de 1’09 (-0’02).

A Espanya s’han diagnosticat durant el cap de setmana 23.572 nous contagis (total 462.858); el 
50% asimptomàtics i la majoria menors de 40 anys. Durant la darrera setmana han ingressat 
1.656 pacients, 133 a les UCIs i 141 han mort (total 29.094).

Al món ja hi ha registrades 25.502.178 persones contagiades, 852.328 persones han mort i 61.119 
romanen ingressades a les UCIs.

A Andorra, ara mateix, hi ha 205 pacients actius, amb 4 pacients ingressats a planta de l’hospital 
i 1 a l’UCI. Des de divendres s’han diagnosticat 52 nous casos i altres 6 s’han curat.

Avui s’han presentat els resultats de l’estudi epidemiològic liderat per la Vall d’Hebron. Ha estat 
realitzat a partir de 163 pacients menors de 18 anys amb diagnòstic de Covid19 confirmat: la 
transmissió entre menors d’edat i els adults amb qui conviuen va ser molt més baixa que entre 
adults mentre va durar el confinament; només 3 dels menors (3’4%) han actuat de transmissors 
del virus. 
Son unes dades tranquil·litzadores.

Tot i no fer Festa Major, el diumenge es va celebrar el torneig d’escacs, però amb un format online 
a través del portal lichess. I, amb aquest format, ha estat tot un èxit: 117 jugadors, de diversos 
països i més jugadors titulats, incloent 2 Grans Mestres. La Covid19 ens obliga a reinventar-nos! 
Enhorabona als organitzadors.

https://bit.ly/34NWWQt

https://bit.ly/32GbcZ8
https://bit.ly/34NWWQt
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Acabo, com sempre, amb les normes que no podem oblidar en cap moment:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials  

Ànims a tothom!

1 de setembre
Bona nit!
Els índex d’avui a la Seu són:

• RHO7: 1’29 K
• Risc de Rebrot: 685’57 K

El diagrama de risc porta poc a poc el punt blau cap a l’esquerra i una mica més avall. Lenta-
ment, però anem en la bona direcció, gràcies a la feina de molts professionals sanitaris i a la 
responsabilitat de tothom.

Avui el @SalutCat ha presentat les xifres dels diferents cribratges massius realitzats a Catalu-
nya. A la Seu hem tingut 20 positius de les 1.338 mostres recollides. Això és un 1’5%, xifra infe-
rior a la mitjana dels cribratges realitzats a Catalunya (on ha estat del 2’2%). Són molt bones 
notícies, perquè s’han identificat aquests 20 portadors asimptomàtics -que ja estan aïllats i amb 
l’estudi de contactes fet o en marxa-, i sobretot perquè aquesta baixa incidència poblacional ens 
indica que els brots iniciats fa 3 setmanes estan controlats. Gràcies a tothom que hi va participar 
i als professionals que ho vau fer possible!

Ara mateix seguim amb 2 pacients ingressats (fa 4 dies que no ingressa cap pacient nou per 
Covid19, el que es tradueix en una excel·lent notícia). A casa hi tenim aïllats 59 casos positius 
i 342 contactes estrets o pendents de resultats. Molts ànims a aquests pacients, sobre tot als 
ingressats i a les seves famílies.

A Catalunya avui hi ha 700 persones ingressades (+1); 129 d’ells a les UCIs (8 menys que ahir), 
i s’han diagnosticat 793 nous pacients (total 131.863) i 12 persones més han mort, la pitjor dada 
(total 13.033). El risc de rebrot és de 190’74 (-8’82) i la RHO d’1’05 (-0’04).

A l’Estat Espanyol s’han diagnosticat 2.731 nous contagis (total 470.973); sobretot a Madrid i a 
Andalusia. Durant la darrera setmana han ingressat 1.761 pacients, 132 a les UCIs i 159 han mort 
(total 29.152).

Al món ja hi ha registrades 25.792.497 persones contagiades, 857.521 persones han mort i 61.154 
romanen ingressades a les UCIs.

Tot i aquest increment de casos, similar a la primera onada, aquesta gràfica ens compara els 
casos i les defuncions des del principi de la pandèmia a l’Estat Espanyol. La diferència és clara: 
ara diagnostiquem quasi tots els casos, molts asimptomàtics, coneixem més com es comporta 
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el virus i sabem més com tractar-lo. No obstant, hem d’aconseguir la mortalitat zero. Aquest ha 
de ser l’objectiu.

Avui s’ha reobert el mercat després de 3 dies sense tenir-ne per la situació epidemiològica. Al 
Passeig l’alimentació i al carrer Major i la plaça dels Oms, el tèxtil. Cal que tothom compleixi 
amb les mesures de seguretat, no són un caprici, són per la salut de tothom; ens hi va TOT, al 
mercat i arreu.

Avui també s’ha obert una segona convocatòria per sol·licitar ajuts per a persones a l’atur o 
ERTO a causa de la Covid19. Romandrà oberta des d’avui dimarts, 1 de setembre, i fins el proper 
dia 14; es pot demanar omplint el formulari telemàtic disponible al web municipal.
https://bit.ly/32QpmXM

El Punt Òmnia proposa 4 tallers gratuïts de competències digitals per aquesta tardor. Les ins-
cripcions en línia seran els dies 7 i 8 de setembre. Els tallers, que en principi seran presencials, 
s’iniciaran a partir de l’1 d’octubre.  https://bit.ly/2YUl2p8
Poc a poc anem en la bona direcció, com deia abans; però és imprescindible seguir totes les 
recomanacions, sobretot la de reduir els contactes. És fonamental no posar-nos en risc ni posar 
en risc ningú si, malauradament, nosaltres som portadors asimptomàtics. Obrir les escoles amb 
menys risc està a les nostres mans.

Per tant, acabo com sempre apel·lant a la vostra responsabilitat. Gràcies per col·laborar totes i 
tots en aquest carrera de fons:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials  

Som-hi gent de la Seu i de Castellciutat!

https://bit.ly/32QpmXM
https://bit.ly/2YUl2p8
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2/9
Bona nit!
Avui els índex de referència han millorat, com sembla que és la tendència a la Seu i a l’Alt Urgell. 
El risc de rebrot és de 570 (Seu) i 417 (Alt Urgell), respectivament, i la taxa de transmissió de 
1’07 i 1’08, respectivament. Els sacrificis de tothom i els esforços dels professionals sembla que 
comencen a fer efecte, però encara ens queda molt camí.

A la Seu seguim amb 2 pacients ingressats a la FSH, tot dos a planta; a casa tenim 56 pacients aï-
llats i uns 325 contactes estrets també aïllats al seu domicili. A l’hospital de Meritxell d’Andorra 
tenim un pacient urgellenc a l’UCI, ja que en una sessió de diàlisi es va diagnosticar i ha requerit 
l’ingrés. Molts ànims a aquest pacient.

Justament a Andorra ara mateix hi ha 237 casos actius, amb 14 nous contagis de les darreres 24 
hores. A l’hospital de Meritxell hi ha 6 pacients a planta, i l’únic pacient ingressat a Cures In-
tensives és el nostre veí, que no requereix ventilació mecànica. Com sempre, infinites gràcies al 
Govern d’Andorra i al SAAS per la col·laboració.

A Catalunya avui hi ha 720 persones ingressades (+20); 124 d’ells a les UCIs (5 menys que ahir), 
i s’han diagnosticat 733 nous pacients (total 132.596) i 12 persones més han mort (total 13.045). 
El risc de rebrot és de 185’07 (-5’67) i la Rho de 1’01 (-0’04).

A l’Estat Espanyol s’han diagnosticat 3.663 nous contagis (total 479.554); sobretot a Madrid (una 
tercera part dels nous casos). Durant la darrera setmana han ingressat 1.831 pacients, 137 a les 
UCIs i 178 han mort (total 29.194).

Al món ja hi ha registrades 26.028.427 persones contagiades, 863.516 persones han mort i 60.625 
romanen ingressades a les UCIs (aquesta és la millor xifra ja que, lentament, va disminuint dia 
a dia).

A la Seu avui han començat les matrícules al Centre de Formació d’Adults per a alumnes preins-
crits. Els no preinscrits podran matricular-se entre el 15 i el 18 de setembre. S’ofereixen estudis 
d’idiomes, informàtica, el títol de Graduat en Ensenyament Secundari (GES) i cursos específics 
en comunicació digital, fotografia mòbil i ús de GPS. Aprofitem-ho! Que la formació sempre 
suma, i molts cops multiplica.

 https://bit.ly/32OKayO

El @salutcat conjuntament amb @educaciocat han creat un nou canal de Telegram /Salut Es-
cola per estar al dia sobre els procediments que defineixin pels centres educatius durant la 
pandèmia. Us animo a totes les famílies a afegir-vos, per tenir la màxima informació i al minut.

t.me/SalutEscolaCAT

Com hem dit, va millorant la nostra situació. Gràcies a la tasca feta pels professionals sanitaris 
(sobretot l’atenció primària i els seus gestors Covid), al cribratge massiu i, sobretot, a la res-
ponsabilitat i els sacrificis fets per tothom per disminuir els contactes socials al mínim. Però la 
situació està lluny de ser bona; per tant, no ens podem relaxar de cap manera.

Cal mantenir les mesures de prevenció, el més estrictament possible:
 Els aïllats han d’estar aïllats

https://bit.ly/32OKayO
http://t.me/SalutEscolaCAT
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La resta:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials  

Ànims a tothom, sobretot als ingressats i aïllats.

3/9
Bona nit!
Els índex d’avui a la Seu i a l’Alt Urgell són:

• RHO7: 0’82 K/ 0’83 K
• Risc de Rebrot: 464 K/ 344 K

Per fi tenim la taxa de reproducció per sota d’1 (en verd!!) i el risc de rebrot segueix baixant. El 
diagrama de risc de l’Alt Urgell també mostra aquesta milloria: el punt blau ja està per sota d’1, 
però falta (poc a poc) disminuir el nombre de casos actius (o sigui, anar cap a l’esquerra).

Com ha costat! Però ja hi som! Anem bé! Però res de relaxar-nos!! Gens ni mica!! Ja heu vist que 
poc costa empitjorar en 2 dies i el que implica (de sacrificis i de feina) revertir-ho. Ànims amb 
les mínimes interaccions socials i aquestes amb #distànciamansmascareta

Avui a la Seu seguim amb 2 pacients ingressats a la FSH; aïllats a casa hi tenim 48 contagiats i 
280 contactes estrets. Poc a poc es van donant altes i s’incorporen menys positius cada dia. Si 
us plau, és fonamental que els aïllats feu bé l’aïllament a casa, és un dels punts claus. Gràcies!

A Andorra seguim amb un veí de la Seu ingressat a l’UCI. Molts ànims a tots els afectats i in-
gressats d’arreu!

La Covid19 no ha aturat el lleure esportiu aquest estiu: 281 infants han gaudit de les activitats 
esportives d’estiu a la Seu i 24.415 usuaris, de la Piscina Municipal. Gràcies a @esportslaseu i, 
sobretot, a tots els monitors. Bona feina @carlosguardia10 i tot l’equip per la complicada gestió.

https://bit.ly/3lLUPTw

Parlant d’esports, sabeu que Futpro Academy ha creat una escola de futbol per a nenes? Ahir 
ja van fer el primer entrenament. Vinga animeu-vos! A la Seu som molt d’esports i, sobretot, 
d’esport femení! 

Vinga gent de la Seu! Hem de seguir millorant, que en pocs dies hem d’obrir les escoles 
i necessitem estar amb la mínima transmissió de virus comunitària perquè funcioni el millor 
possible. Recordeu:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials  

https://bit.ly/3lLUPTw
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I per acabar, comparteixo ‘Testimonis del Silenci’, de Toni Lombarte, que ja el teniu al Youtube. 
Un excel·lent documental que mostra el confinament per la Covid19 a la Seu. És just això el que 
no volem repetir i ens necessitem a tots/es per aconseguir-ho. Continuem! 

https://youtu.be/vjsCEMcZlL4

4/9 
Bona nit!
Seguim amb la millora dels índex, tant de la Seu com de tot l’Alt Urgell. Les mesures preses i la 
responsabilitat de tothom estan donant resultats. Avui a la Seu i a l’Alt Urgell tenim:

• RHO7: 0’68 K/ 0’69K
• Risc de Rebrot: 368 K/ 270 K

Avui tenim un únic pacient ingressat (s’ha donat una nova alta) i aïllats a casa hi tenim 42 veïns 
positius i 262 contactes estrets. Cada cop tenim més altes diàries i menys pacients positius al 
dia. Ànims i gràcies per quedar-vos a casa, és fonamental per frenar les cadenes de contagi!! És 
fonamental per frenar el virus!!

A Andorra els casos en actiu també disminueixen en rebre l’alta més persones que no pas nous 
diagnòstics. Ara hi ha 234 casos actius, amb 4 pacients ingressats a l’hospital, cap a l’UCI. El 
nostre veí ja és a planta, ànims!

A Catalunya avui hi ha 673 persones ingressades (- 11); 125 d’ells a les UCIs (1 menys que ahir), i 
s’han diagnosticat 1.465 nous pacients (total 135.650) i 10 persones més han mort (total 13.061). 
El risc de rebrot és de 186’98 (+ 1’91) i la Rho de 1’00 (sense canvis). Xifres molt estables, però 
amb massa morts cada dia. Un ja és massa!

A l’Estat Espanyol, en les darreres 24h, s’han diagnosticat 4.503 nous contagis (total 498.989); 
sobretot a Madrid (1.462 casos). Durant la darrera setmana han ingressat 1.946 pacients, 151 a les 
UCIs i 256 han mort (total 29.418, segons xifres oficials).

Al món ja hi ha registrades 26.547.419 persones contagiades, 874.424 persones han mort i 60.748 
romanen ingressades a les UCIs. Les xifres d’Espanya d’aquesta segona onada són clarament les 
pitjors d’Europa.

Demà hi ha mercat; recordeu de mantenir les normes de seguretat. Aneu amb temps i manteniu 
les distàncies. Paciència: l’autoservei no està permès, per tant, espereu-vos a que us serveixin i 
no toqueu el gènere. Cal evitar transmetre el virus també per les nostres mans.

Avui agraïm a la Parròquia Sant Ot de la donació de material escolar a Càritas d’Urgell i al Con-
sorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. 115 alumnes de la comarca gaudiran de material 
escolar pel proper curs escolar 2020 – 21. Serà un curs complicat per moltes famílies i aquesta 
generosa donació ajudarà a que ningú quedi enrere. https://bit.ly/353CKKz

I el @sedisbasquet ha presentat avui els nous equipaments oficials de l’equip Cadí La Seu, in-
novadors i molt lluïts (sobretot els de l’@EuroCopWomen). Diumenge debutem a la temporada 
amb la final de la Lliga Catalana. Molta sort i encerts en una temporada que serà ben estranya. 
Som-hi Sedis!  https://bit.ly/2Z8ZNQr

https://youtu.be/vjsCEMcZlL4
https://bit.ly/353CKKz
https://bit.ly/2Z8ZNQr
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Arribar fins aquí ha costat molt: feina de sanitaris i de molts altres col·lectius i responsabilitat 
de tothom. I hem de seguir millorant fins arribar als mínims casos (l’ideal és zero). Per tant, 
seguim fent-ho bé, amb totes les mesures i reduint els nostres contactes socials. Ja arribaran les 
abraçades, ara no toca.

Per tant, seguim amb:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

Aquest cap de setmana, donada l’estabilitat de les dades, us deixo descansar dels reports diaris. 
Hi tornem dilluns. Bon cap de setmana a tothom! 

Recordeu: mínims contactes i #distanciamansmascareta!

5/9 
Bona nit! 
Avui no tocava report, però malauradament us he de comunicar que el darrer pacient que que-
dava ingressat a la FSH per COVID19 -d’avançada edat- no ha pogut superar la malaltia i ens ha 
deixat aquesta matinada. Després de 4 mesos sense defuncions per aquesta malaltia a la Seu, 
hem de lamentar-ne una altra. Descansi en pau i una forta abraçada a la família.

No oblidem mai el dolor i patiment que provoca aquest maleït virus i mirem, 
entre tots (cadascú fent la seva part), de controlar-lo.

Recordeu, avui i sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

7/9 
Bona nit!
Les dades epidemiològiques de la Seu i l’Alt Urgell segueixen, poc a poc, millorant. Avui tenim 
una RHO7 en verd (0’53 i 0’54, respectivament), un Risc de Rebrot de 226 i 172 i el diagrama de 
risc s’acosta al groc i a l’esquerra.

No obstant, no ens podem relaxar gens ni mica. Ja heu vist que amb 2 o 3 brots s’empitjora molt, 
i en una setmana necessitem tenir el mínim de persones contagiades per obrir les escoles en les 
millors condicions possibles; aquest és el gran objectiu.
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Avui a la Seu tenim 3 pacients ingressats a la FSH -avui han ingressat 2 pacients més- i aïllats 
a casa tenim 41 pacients positius i 188 contactes estrets o simptomàtics pendents de resultats

A Andorra hi ha 274 casos actius, amb 4 pacients ingressats a l’hospital (cap a l’UCI). Per cert, 
bona diada de Meritxell demà a tots els nostres veïns/es!

A Catalunya avui hi ha 725 persones ingressades (+35); 132 d’ells a les UCIs (+9) i s’han diagnos-
ticat 1.022 nous pacients (total 139.367) i 2 persones més han mort (total 13.095). El risc de 
rebrot és de 174’96 (- 5’92) i la Rho de 0’96 (-0’02). Aquest descens és la millor dada.

A l’Estat Espanyol, durant el cap de setmana, s’han diagnosticat 26.560 nous contagis ( ja se 
superen els 250.000 contagiats). Madrid està en una situació molt preocupant (16.501 nous conta-
giats la darrera setmana, amb 2.477 pacients ingressats, 274 a les UCIs). Durant la darrera setmana 
han ingressat 1.829 pacients, 161 a les UCIs i 237 han mort (total 29.516, segons xifres oficials).

Al món ja hi ha registrades 27.356.345 persones contagiades, 894.018 persones han mort i 60.066 
romanen ingressades a les UCIs. L’Índia ja és el segon país més afectat (amb 4.236.961 contagi-
ats i 72.033 morts) després dels EUA.

Com heu vist, poc a poc millorem, però hem de seguir amb totes les mesures i fer-ho tot bé per 
poder seguir amb les diferents activitats del dia a dia. Demà toca mercat setmanal i, també, una 
edició especial de ‘Botigues al Carrer’, organitzat per l’Ubsu Laseucomercial al peu del carrer 
Major de les 10 del matí a les 8 del vespre. Recordeu:  #distànciamansmascareta

Divendres és la Diada Nacional de Catalunya i, juntament amb Òmnium Cultural Alt Urgell, 
celebrarem un senzill acte institucional amb control d’aforament i totes les mesures sanitàries. 
Recordeu d’apuntar-vos prèviament si voleu assistir-hi, hi ha molt poques places.
https://bit.ly/35hdfFM

I avui el programa de Ràdio Seu ‘Carretera i Manta’ ha completat la celebració del seu 25è ani-
versari, que coincideix amb el 35è aniversari de l’emissora municipal, amb un nou èxit de parti-
cipació: s’ha rebut un total de 1.652 trucades al llarg de l’estiu. Enhorabona Ignasi, Pep, Marta, 
Silvia i tots els col·laboradors de Ràdio Seu.

La millora epidemiològica també ens permet celebrar l’#escanyabocs20 el 19 i 20 de setembre. 
Som #Ciutatdesport i l’Escanyabocs LaSeud’Urgell és al nostre ADN. L’edició d’enguany incor-
pora un Open d’Escalada i manté les proves tradicionals: el trail running, el raid d’aventura, la 
cursa d’orientació nocturna, la marxa nòrdica i la pedalada BTT. https://bit.ly/3i77gXD

Vinga gent de la Seu! Encarem aquesta nova setmana, molt important per acabar de con-
trolar la situació i permetre obrir les escoles de la millor manera. No ens podem relaxar i hem 
de seguir amb totes les mesures. És molt important, i ens han d’acompanyar tot aquest curs 
escolar... com a mínim. Per tant, recordeu, com sempre:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials

Som-hi gent de la Seu, Som-hi gent de Castellciutat!

https://bit.ly/35hdfFM
https://bit.ly/3i77gXD
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8/9 
Bona nit!
Primer de tot, avui toca felicitar totes les #Urgell, #Meritxell, #Núria, #Ares, #Àneu i tantes 
altres que en aquest dia celebren la Nativitat de la Mare de Déu i la festa de la Verges Trobades. 
Així com a tots els nostres veïns/es andorrans en la seva Diada.

Quant a dades, seguim millorant. Avui a la Seu i a l’Alt Urgell tenim una RHO7 que segueix en 
verd i baixant (0’44 i 0’46, respectivament) i el risc de brot encara en vermell, però clarament 
de baixada (165 i 124, respectivament). El diagrama de risc ja s’acosta al groc i al verd. Poc a poc, 
però en la bona direcció. 

Atenció especial a l’índex de risc de brot. Estar a més de 200 significa que el risc és MOLT ALT. 
Avui, després de molta feina, decisions difícils i molta, molta responsabilitat ciutadana, l’índex 
de risc de brot se situa per sota de 200: és de 165, que es considera ALT.

No seran bones notícies fins que no hi hagi cap ingressat i els confinats estiguin recuperats, però 
cal fer la vista enrere i recordar que el 31 d’agost l’índex era de 1002. Encara hi ha feina per fer. 
Per arribar a una situació estable és primordial mantenir les mesures de prevenció.

A la Seu seguim amb 3 persones ingressades a la FSH i aïllats a casa, 26 contagiats i 143 contac-
tes estrets. Poc a poc es van donant altes, els pacients van superant la malaltia. Ànims a tots els 
afectats.

A Catalunya avui hi ha 719 persones ingressades (-6); 131 d’ells a les UCIs (-1) i s’han diagnosti-
cat 1.193 nous pacients (total 140.560) i 8 persones més han mort (total 13.103). El risc de rebrot 
és de 170’97(- 3’99) i la Rho de 0’94 (-0’02). Poc a poc, però massa morts, un ja és massa. 

A l’Estat Espanyol, ahir es van diagnosticar 3.169 nous contagis (total 534.513). Durant la darrera 
setmana han ingressat 1.953 pacients, 166 a les UCIs i 261 han mort (total 29.594, segons xifres 
oficials). https://bit.ly/3bL1p87

Al món ja hi ha registrades 27.665.047 persones contagiades, 899.559 persones han mort i 60.370 
romanen ingressades a les UCIs. Entre els EUA, l’Índia i el Brasil superen els 15.000.000 d’afectats.

Us comparteixo les recomanacions per a l’ús de mascareta en nens que ha redactat l’@aepap i 
@PedPirineus ha penjat a la seva web. Molt interessants. bit.ly/3jSVMYr

Dilluns vinent, 14 de setembre, la Seu acollirà una nova campanya de donació de sang. És impor-
tant donar; també amb la Covid19 les reserves han baixat significativament. Recordeu, que cal 
inscriure’s prèviament.

Diumenge tindrem una nova visita guiada sobre la Seu durant la Segona Guerra Mundial. L’acti-
vitat anirà a càrrec de la guia urgellenca Pilar Aláez. Els interessats s’han d’inscriure prèviament 
a Turisme Alt Urgell. + informació: https://bit.ly/2Zlgd8B

Vinga gent de la Seu! Anem bé. Si no ens relaxem, si seguim igual, en breu sortirem de la zona 
vermella. Però per això és imprescindible seguir igual, amb totes les mesures i, sobretot, amb els 
mínims contactes socials, això és la clau.

https://bit.ly/3bL1p87
http://bit.ly/3jSVMYr
https://bit.ly/2Zlgd8B
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Recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials

9/9 
Bona nit!
Després de molts dies, molta feina, molta responsabilitat i molts sacrificis, avui el risc de brot de 
l’Alt Urgell ha sortit de la zona vermella, mentre la taxa de transmissió segueix controlada. Avui 
tenim una RHO7 de 0’42 a la Seu i un risc de brot de 129 a 96, respectivament. 

Anem bé! Gràcies a tothom! bit.ly/3iaDBNs

Avui, a la Seu, seguim amb 3 pacients ingressats a la FSH i aïllats a casa tenim 18 contagiats i 102 
contactes estrets. També avui s’ha donat d’alta el pacient de l’Alt Urgell que estava ingressat a 
l’Hospital de Meritxell. Gràcies per cuidar-lo!

A Catalunya hi ha 731 persones ingressades (+12); 131 d’ells a les UCIs (com ahir) i s’han diagnos-
ticat 759 nous pacients (total 141.319) i 10 persones més han mort (total 13.113). El risc de rebrot 
és de 175’69 (+ 4’72) i la RHO de 0’96 (+0’02). Cal sortir de l’estabilitat per passar a una fase de 
millora!

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 4.410 nous contagis (total 543.379). Durant la darrera 
setmana han ingressat 2.060 pacients, 171 a les UCIs i 246 han mort (total 29.628), segons xifres 
oficials. Cada cop més contagis i més ingressats.

Al món ja hi ha registrades 27.876.865 persones contagiades, 904.589 persones han mort i 60.464 
romanen ingressades a les UCIs. La Covid19 està afectant massa gent arreu del món.

Dilluns començarà l’activitat a les escoles en un any complicat, atípic i, com tot aquest 2020, ple 
d’incerteses. Però un curs que és imprescindible que comenci per tots els nostres nens i nenes, 
nois i noies. I un curs on tots els docents s’estan bolcant per fer de l’escola un espai amb el mí-
nim risc sanitari i amb el màxim d’oportunitats per aprendre i créixer com a persones.

Evidentment que tindrem algun nen contagiat (probablement vindrà contagiat de casa) i clas-
ses i docents que hauran de fer l’aïllament a casa, estadísticament ens passarà. Igual com ha 
passat als casals d’estiu i a totes les activitats culturals i esportives, amb mínimes incidències, 
de les quals tothom ha pogut gaudir.

Per això és important que els nens no vagin a l’escola si hi ha sospita de contagi. Per tant:
J L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la tempera-
tura amb antitèrmics, ni presentar símptomes de la malaltia.
J A partir dels 6 anys tot l’alumnat haurà de portar mascareta (posada des de casa)
J Per a més informació podeu consultar el Canal Salut

http://bit.ly/3iaDBNs
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Entre ahir i avui he parlat amb les direccions dels diferents centres i les he vist realistes, consci-
ents de la situació i amb les planificacions preparades, però, sobretot, amb il·lusió per començar 
un nou curs i per compartir-lo amb tots els nens i nenes. Molts ànims a tots els docents. Entre 
tots ho farem tot!

Haureu vist que ha quedat aturat l’assaig de la vacuna d’Oxford - per seguretat en detectar-se 
una malaltia estranya en un dels voluntaris -. Hi ha hagut molt rebombori mediàtic, però en rea-
litat és molt normal que això passi. Qualsevol fàrmac, abans de comercialitzar-lo, cal testar que 
sigui segur, i les vacunes encara més. Per tant, keep calm i deixem treballar els científics.

Vinga, hem fet molts sacrificis (Festa Major, mercat, trobades anul·lades...) per poder començar 
l’escola amb la millor situació epidemiològica possible, i ho estem aconseguint. Però hem de 
seguir igual, pels nostres nens/es i pels nostres docents, seguim igual de responsables!

Recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

Som-hi gent de la Seu i de Castellciutat!

10/9 
Bona nit!
Per fi, després de molts dies, l’índex de risc de brot ha sortit de la zona alta de risc. Avui és de 92 
(mitjà) i la taxa de reproducció segueix inferior a 1 (de 0’32), en descens tots 2 valors.

És una excel·lent notícia, la millor a les portes de l’obertura de les escoles!

Evolució de l'epidèmia 
a ALT URGELL a tota la població

Evolució de la tendència del risc de rebrot (iEPG) 
a ALT URGELL a tota la població
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Diagrama de risc. Àrees de Gestió Assist 
Alt Urgell (2020-09-07)

Això és el resultat de:
J L’enorme feina dels professionals d’@icspirineu i @fshseu
J El treball incansable dels gestors Covid
J La tasca immensa dels laboratoris @saasandorra i @harnaulleida
J La responsabilitat GEGANT dels veïns/es de la Seu

GRÀCIES!

Actualment a l’ABS de la Seu d’Urgell tenim 21 persones diagnosticades amb Covid-19; 3 estan 
ingressades a la @fshseu i la resta aïllades al seu domicili. Els contactes estrets aïllats són menys 
d’un centenar. Aquest cap de setmana es donarà l’alta als pocs nens/es que resten ara mateix 
amb Covid-19 positiu i confinats per ser contactes estrets; preparats pel “cole” tots. 

A Catalunya hi ha 720 persones ingressades (-11); 127 d’aquestes són a les UCIs (-4) i s’han di-
agnosticat 977 nous pacients (total 142.296) i 20 persones més han mort (total 13.133). El risc de 
rebrot és de 178’67 (+2’98) i la RHO de 0’97 (+0’01). Massa morts!

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 4.137 nous contagis (total 554.143). Durant la darrera 
setmana han ingressat 2.132 pacients, 171 a les UCIs i 249 han mort (total 29.699), segons xifres 
oficials. Poc a poc les xifres van augmentant... i són persones, són famílies.

Al món ja hi ha registrades 28.223.994 persones contagiades, 911.287 persones han mort i 60.713 
romanen ingressades a les UCIs. La situació encara és complicada en massa països.

Però de les dificultats n’ha de sorgir oportunitats. Així, la @firastermengol es reinventa gràcies 
a les noves tecnologies. De local a global, de puntual a permanent. La Seu, capital del formatge, 
tot l’any i arreu. Bona feina @mireiafontg i equip! A gaudir dels tastos online!
https://juntsxlaseu.cat/FQgwV

Demà, com sabeu, és la Diada Nacional de Catalunya. A la Seu ho celebrarem amb un senzill acte 
institucional a St. Josep de Calassanç a les 11.00 h. Gaudiu de la nostra Diada i reivindiqueu els 
nostres drets i la llibertat, que en aquest any complicat no ens hem d’oblidar de la situació que 
ens envolta.

https://juntsxlaseu.cat/FQgwV
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Us deixo descansar de reports fins dilluns, que una mica de desconnexió ens va bé a tots. Molts 
ànims a tots els afectats, especialment als ingressats i famílies. Esperem que aviat ho pugueu 
superar.

Si volem iniciar les escoles amb la bona situació epidemiològica actual (o millor),
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials

I, com deia Pablo Coelho: “Quan menys ho esperem, la vida ens col·loca davant un desafiament 
que posa a prova el nostre coratge i la nostra voluntat de canvi.” I parlo de la pandèmia... i parlo 
de Catalunya. Bona Diada a tothom!

14/9
Bona nit!
`L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món´ 
(Nelson Mandela)

Avui ha començat el curs escolar per a 2.064 alumnes de la Seu i Castellciutat, sense cap inci-
dència i amb moltíssima il·lusió per part de tothom (docents, alumnes i tota la comunitat edu-
cativa). Serà un curs excepcional on caldrà respectar les mesures preventives, però l’aprenen-
tatge i el creixement no hi faltaran. Moltes gràcies a tothom que ho heu fet i ho fareu possible.

De totes maneres, a totes les famílies, us volem demanar que eviteu les aglomeracions a les en-
trades i sortides dels alumnes que cada infant només porti un acompanyant.

Si arribeu abans de la vostra hora d’entrada o sortida, espereu-vos mantenint la distància de 
seguretat. Hem de ser responsables i evitar riscos de contagi. Moltes gràcies!
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Actualment a l’ABS de la Seu d’Urgell tenim 18 persones diagnosticades amb Covid19; 2 ingres-
sades a la @fshseu i la resta aïllades al seu domicili. Els contactes estrets aïllats són menys d’un 
centenar. El risc de brot ha augmentat de nou fins a 161 a l’Alt Urgell i 293 a la Seu; i la taxa de 
reproducció a 1’1 i 1’42 respectivament. Compte!!

A Catalunya hi ha 810 persones ingressades (+55); 142 d’aquestes són a les UCIs (+6), i s’han di-
agnosticat 402 nous pacients (total 146.234) i 6 persones més han mort (total 13.159). El risc de 
rebrot és de 163’51 (-9’36) i la Rho de 0’97 (-0’02). Respecte al report del dijous han empitjorat 
força els ingressats. 

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 3.023 nous contagis (total 593.739). Durant la darrera 
setmana han ingressat 1.976 pacients, 138 a les UCIs i 207 han mort (total 29.848), segons xifres 
oficials. El % de PCR positives a Madrid és del 21%. Molt alt.  https://bit.ly/3kbSS0Q

Al món ja hi ha registrades 29.368.446 persones contagiades, 931.051 persones han mort i 60.632 
romanen ingressades a les UCIs. Situació complicada en molts països.

Als gràfics que realitza a TW @JosepMasanas es pot veure molt bé l’evolució de la pandèmia a 
totes les comarques. A l’Alt Urgell es veu clarament com aquesta 2a onada hem passat 3 setma-
nes molt dures. Però no ens relaxem que encara no estem bé!

L’OMS demana evitar que ens saludem amb el colze i ens recomana posar la mà al cor. Som 
molts els qui enyorem poder abraçar els nostres amics i amigues d’una manera normal. Tenim 
moltes ganes que això s’acabi i ens puguem abraçar ben fort, però ara no toca. Queda un dia 
menys, mirem-ho així.

I acabo agraint a tothom que aquesta tarda s’ha acostat al Centre Cívic per la donació de sang. 
Quan hi he passat a les 21.00 h ja s’havien recollit 56 donacions. Sou molt grans! Com sempre 
GRÀCIES gent de la Seu i de Castellciutat!

Recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials

Som-hi gent de la Seu i gent de Castellciutat! Ens hi van les escoles! I la vida!

16/9 
Bona nit!
Aquesta setmana els índexs han empitjorat de nou a l’Alt Urgell, com a altres comarques del 
Pirineu. Avui a la Seu i a l’Alt Urgell tenim:

• RHO7: 2’33 I️/1’99 I️
• Risc de Rebrot: 480 I️/281 I️
• % positius: 8’9% (Alt Pirineu 7’99%)

https://bit.ly/3kbSS0Q
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Tornem a estar en vermell a la comarca i a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.

No obstant, crec sincerament que no estem tan malament com sembla pels índexs. A llocs poc 
poblats amb pocs casos augmenta molt la RHO i el Risc i, a més, van amb 3-4 dies de retard. Des 
del dissabte tenim pocs casos i aviat els índexs haurien de millorar altre cop. Ara mateix detec-
tem 1-2 positius al dia, quan prèviament eren 4-7. Caldria arribar a 0-1 al dia, per anar bé; o sigui 
que no ens podem relaxar!

La millor notícia és que entre ahir i avui s’ha donat d’alta de la FSH els 2 pacients que restaven 
ingressats. Ara no en tenim cap a l’hospital. A casa resten aïllats 20 veïns/es positius i uns 60 
contactes estrets. Poc a poc. Ànims a tots i enhorabona als pacients que han rebut l’alta hospi-
talària.

A Andorra actualment hi ha 376 casos actius (45 més els darrers 2 dies). D’aquests, hi ha 5 perso-
nes a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Es registren 1.054 persones recuperades, 109 més 
que l’última actualització del dilluns passat.

A Catalunya hi ha 795 persones ingressades (+3); 135 d’aquestes són a les UCIs (+5) i s’han di-
agnosticat 787 nous pacients (total 147.562) i 3 persones més han mort (total 13.176). El risc de 
rebrot és de 155’31 (-2’72) i la Rho de 0’92 (-0’03), poc a poc van baixant.

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 4.728 nous contagis (total 614.360). Durant la darrera 
setmana han ingressat 2.232 pacients, 154 a les UCIs i 366 han mort (total 30.243), segons xifres 
oficials. A Madrid la situació és extremadament delicada. Ànims.

Al món ja hi ha registrades 29.868.504 persones contagiades, 941.653 persones han mort i 60.908 
romanen ingressades a les UCIs. Situació molt complicada ara mateix la de l’Índia, sobretot.

Tornant a la Seu, per si us pot interessar sabeu que el CETAP organitza aquesta tardor un curs 
d’informàtica i atenció turística en anglès, dirigit especialment a treballadors que estiguin en 
situació d’ERTO o bé a l’atur en l’actual context causat pel coronavirus. https://bit.ly/2ZHqY5i

Avui hem anunciat que s’ha suspès la prova de la Copa del Món de Descens Esprint que hi havia 
prevista a #laSeu per l’octubre. En aquest context hi hauria una reduïda participació de federa-
cions nacionals i dels seus respectius piragüistes, pel que era la millor opció. 
https://bit.ly/2ZJZKe9

De cara a decidir quines activitats tenen més i menys risc de contagiar-se, mireu això:
 En interiors: millor poc temps que molt
 Millor espais oberts que tancats
 Millor gent de baix risc
 Millor poca gent que molta
 Millor coneguts que desconeguts

De fet, es considera contacte estret a les persones que han compartit espai a menys de 2 metres 
de distància, durant més de 15 minuts, sense mascareta i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels 
símptomes amb una persona diagnosticada de Covid19.

Per tal d’evitar la possible transmissió, el contacte estret ha de fer aïllament preventiu durant 
els 14 dies següents al contacte amb un cas diagnosticat.

https://bit.ly/2ZHqY5i
https://bit.ly/2ZJZKe9
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Per tant, per evitar ser contacte estret (i evitar confinar-vos) intenteu. Recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials

Ànims i seguiu tots amb pocs contactes i tots amb #distànciamansmascareta 

18/9 
Bona nit!
No podem relaxar-nos, però anem en la bona direcció. Avui a la Seu i a l!Alt Urgell:

• RHO7: 2’03 I️/1’76 K
• Risc de Rebrot: 355 K/211 K
•% positius: 7’2 K (Alt Pirineu 8’39 K)

Poc a poc, però de baixada, que és l’important! 

A la Seu seguim sense pacients ingressats per la Covid19 a l’hospital (la millor notícia), i a casa 
tenim aïllats 22 veïns positius i 52 contactes estrets.

Ja hem passat una setmana d’escola sense incidències. Gràcies a tots els qui ho heu fet possible 
i enhorabona als infants que ho esteu gaudint (i esteu aprenent).

A Andorra avui han reportat 81 nous positius en les darreres 48h. Ara hi ha 347 casos actius, amb 
4 pacients ingressats a l’hospital, un a l’UCI. Avui han aprovat un decret que limita les reunions 
familiars i socials a 10 persones.

A Catalunya hi ha 768 persones ingressades (+6); 135 d’aquestes són a les UCIs (+1) i s’han di-
agnosticat 1.383 nous pacients (total 150.809) i 16 persones més han mort (total 13.221). El risc 
de rebrot és de 151’13 (+0’24) i la RHO de 0’91 (+0’01). Seguim força estables.

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 4.697 nous contagis (total 640.040). Durant la dar-
rera setmana han ingressat 2.485 pacients, 185 a les UCIs i 432 han mort (total 30.495), segons 
xifres oficials. A Madrid la situació és extremadament delicada, i segueixen amb un % de PCR+ 
superiors al 20%, un desastre.

Al món ja hi ha registrades 30.604.657 persones contagiades, 954.139 persones han mort i 61.196 
romanen ingressades a les UCIs. Situacions molt complicades ara mateix a l’Índia i a Espanya.

Tornant a casa, l’Escola Municipal de Música de la Seu inicia el nou curs amb unes mesures sani-
tàries per la Covid19 molt estrictes. Els espais estaran molt ben delimitats, fins i tot s’ocuparan 
altres espais municipals com la sala de la Immaculada. Que no pari la música!

Amb menys activitats, en petit format, control d’aforament i mesures de seguretat, però amb 
moltes ganes de poder celebrar una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, que aquest any 
us ho mereixeu més que mai. Recordeu d’apuntar-vos a les activitats.
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El proper dijous 24 de setembre, de 15 a 18 h, tornen les atencions presencials que ofereix l’Espai 
de Salut Sexual a l’Escorxador, un projecte de l’associació Antisida de Lleida que compta amb la 
col·laboració de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, que des de l’any 2013, ofereix atenció personalit-
zada, confidencial i gratuïta.

Amb aforament limitat i totes les mesures de seguretat d’esportistes i voluntaris, aquest cap de 
setmana se celebra l’@escanyabocs 2020 amb 373 inscrits entre les diferents proves. Gràcies als 
que ho feu possible i ànims als participants. Som #ciutatdesport bit.ly/2ZQ9QKG

Molts contagis són en trobades o dinars/sopars familiars o d’amics: sigueu 
els mínims possibles (menys de 10) i mascareta. 

Recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

Bon cap de setmana a tothom! Ens retrobem dilluns amb un nou report. Recordeu de seguir amb 
totes les mesures, és vital. I ànims als professionals sanitaris que vetllen per nosaltres sempre.

21/9 
Bona nit!
Aquest dilluns s’ha confinat la primera classe d’una escola de la Seu, després que un membre del 
professorat ha donat positiu per Covid19. Aquest fet ha activat el protocol reglamentari previst 
per aquests casos. Als alumnes se’ls ha recollit la mostra per a la PCR i se’ls ha enviat a casa a 
fer el confinament.

Ja sabem que això passarà de manera continuada aquest curs; l’important és que es detectin els 
casos i es faci la quarantena mentre l’alumnat segueix el curs telemàticament. És la manera de 
tallar les cadenes de contagi. Ens hem d’acostumar a viure amb aquest virus i que no ens para-
litzi.

Cada dia tindrem casos de nens i d’adults; si li toca a un alumne o un professor caldrà confinar la 
classe, com la resta dels contactes estrets dels positius. No cal atabalar-se, hi hem de conviure! 
L’important és que cap alumne d’una altra classe ni professor/a s’ha confinat, fet que ens demos-
tra que els protocols s’han complert a la perfecció.

De fet avui els índexs segueixen baixant, fa 10 dies que no ingressa cap pacient amb Covid-19 a 
la FSH i a casa “només” resten 13 veïns/es positius i (ara) uns 50 confinats. Ara mateix a la Seu 
i a l’Alt Urgell tenim:

• RHO7: 1’14 K/1’14 K
• Risc de Rebrot:253 K/166 K
•% positius:7’24 K (Alt Pirineu 10’35)
• El diagrama de risc s’acosta al groc/verd!

A Andorra els darrers 3 dies s’han reportat 117 nous afectats. Ara hi ha 429 casos actius, amb 8 

http://bit.ly/2ZQ9QKG
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pacients ingressats a l’hospital, 2 dels quals a l’UCI. Avui el Govern ha establert noves restricci-
ons, com reunions familiars de màxim 5 persones, i celebracions amb un màxim de 10.

A Catalunya hi ha 788 persones ingressades (+34); 134 d’aquestes són a les UCIs (+10) i s’han 
diagnosticat 989 nous pacients (total 154.589) i 11 persones més han mort (total 13.244). El risc 
de rebrot és de 168’08 (+5’79) i la RHO d’1 (+0’04). Estem molt millor que a altres llocs.

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 2.957 nous contagis (total 671.468). Durant la darrera 
setmana han ingressat 2.293 pacients, 156 a les UCIs i 311 han mort (total 30.663), segons xifres 
oficials. A Madrid segueixen amb un 23% de PCR+.

Al món ja hi ha registrades 31.421.007 persones contagiades, 967.650 persones han mort i 61.590 
romanen ingressades a les UCIs. España és l’únic país Europeu entre els 10 més afectats del 
món. Sense comentaris.

Recordeu que un contacte estret d’un positiu són les persones amb qui s’ha compartit:
J espai a menys de 2 metres de distància
J durant més de 15 minuts
J sense mascareta
J durant les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes

La clau són #mínimscontactes i amb #distànciamansmascareta

De fet, en un estudi fet a Anglaterra el risc de contagi era més alt, per ordre a:
1. A casa
2. Per visites a casa
3. Activitats d’oci
4. Visitant amics o familiars
5. A la feina

Fer activitats amb grups coneguts i sense barrejar-se amb altra gent és la 
forma més segura d’evitar contagis (el risc zero no existeix).

I, com diu el pediatre Ferran Campillo: 
“Els equipaments a l’aire lliure com ara parcs o espais naturals, són els indrets amb un risc de 
contagi baix. Clausurar-los no només és contrari a l’evidència actual, sinó que perpetua el risc 
de contagi a llocs de més risc (tots ells interiors)”.

Ànims que ho estem fent bé (encara que alguns vulguin intoxicar). Tenim molts pocs casos 
a casa nostra, i el que tenim els detectem i els protocols funcionen. Molts ànims als alumnes 
d’aquesta classe i sobretot al membre del professorat que ha resultat positiu. I no us desespereu, 
n’hi haurà més, keep calm.

Per minimitzar-ho (els risc zero no existeix però ho hem d’intentar), recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 
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24/9
Bona nit!
Aquest és el report número 139, des que el passat 15 de març vaig començar a informar-vos, cada 
vespre, de l’evolució de la pandèmia a casa nostra. Al principi era difícil trobar les dades i des-
triar entre tota la informació que ens arribava. Vaig començar per informar-vos per compartir 
aquestes dades, les actuacions, els neguits i també les opinions.

Poc a poc es va convertir en un ritual, sobretot a l’inici de tot plegat, quan la majoria vau aju-
dar-nos moltíssim quedant-vos a casa. A mi em servia per a clarificar les idees. Molts m’heu dit 
que a vosaltres també us ajudava. Per això ho feia, pel vostre retorn, per què sabia que us anava 
bé.

Amb la segona onada vaig intensificar novament els reports, tornant-los a publicar diàriament. 
En aquestes moments hem recuperat certa estabilitat: aquell repunt de fa 4-5 setmanes sembla 
que està més controlat. Hem començat escoles i de moment anem bé. Cal acostumar-nos a con-
viure amb la Covid19 durant un temps llarg; pel que, altre cop, espaiaré els resums.

De fet a la Seu i a l’Alt Urgell tenim una taxa de transmissió del virus lleugerament per sobre 
d’1 (avui, 1’08) i un risc de rebrot entre 200 i 250 (avui, 238), molt lluny dels gairebé 3’82 i 1.000 
a que vam arribar. Els propers dies encara baixarà menys, ja que el % de PCR positives torna a 
estar per sota del 5 (avui 4’15%), i el sistema de control funciona.

A l’hospital seguim amb 2 persones ingressades (la pitjor dada), tots els ànims per ells i les seves 
famílies. A casa hi tenim aïllats 12 veïns/es positius i una cinquantena de contactes estrets. Totes 
les PCR de l’únic grup classe confinat han donat negatiu, senyal que els protocols funcionen i 
s’han aplicat bé.

A Andorra les darreres dades informen de 479 casos actius, amb 7 pacients ingressats a l’hospi-
tal, 2 dels quals a l’UCI. En total, hi ha hagut 1.753 afectats, amb 1.203 ja curats i 53 defuncions. 
Ànims als veïns/es andorrans!

A Catalunya hi ha 771 persones ingressades (-19); 140 d’aquestes són a les UCIs (-11) i s’han 
diagnosticat 1.326 nous pacients (total 157.653) i 17 persones més han mort (total 13.283). El risc 
de rebrot és de 206’57 (+12’32) i la RHO de 1’21 (+0’05). Compte que ja estem per sobre de 200 
d’índex de risc!

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 3.471 nous contagis (total 704.209). Durant la darrera 
setmana han ingressat 2.404 pacients, 189 a les UCIs i 500 han mort (total 31.118), segons xifres 
oficials. Segons el Financial Times, ara mateix Madrid té la pitjor situació de tota Europa (“The 
situation in Madrid is clearly uncontrolled”) https://on.ft.com/2RWOUgA

Al món ja hi ha registrades 32.195.372 persones contagiades, 983.597 persones han mort i 63.102 
romanen ingressades a les UCIs. Cada dia, al món, moren a l’entorn de 5600 persones com con-
seqüència directa de la pandèmia. España és l’únic país europeu entre els més afectats del món, 
sanitàriament i econòmica; agradi o no, és així. https://bit.ly/3hZuQF3

Amb l’empitjorament de les dades a Catalunya s’han adoptat noves mesures com limitar les tro-
bades socials a 6 persones o demanar als pares unes normes per disminuir les aglomeracions als 

https://on.ft.com/2RWOUgA
https://bit.ly/3hZuQF3
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parcs infantils i minimitzar els riscos. No els volem tancar: no són un lloc de contagi important; 
però és important complir les normes per tal que els nostres infants en puguin seguir gaudint.

Ahir es va reiniciar els projecte “Apropa cultura”: una meravella que apropa la música als resi-
dents de la @fshseu i els usuaris del Taller Claror. Després de tot aquest temps segur que va ser 
un regal fantàstic per tots ells. Moltes gràcies a la @OrquestraOJC i a tothom que ho fa possible. 
(Pilar I love you).

I el proper dissabte Òmnium Alt Urgell ens convida, a les 12 h, a la Terrasseta del Ràfting Parc. 
La Seu d’Urgell, a la presentació de la novel·la ‘La Companyia Nòrdica’ d’Albert Villaró.
 #laSeuéscultura i #laculturaéssegura

La 31a Trobada Empresarial al Pirineu tindrà lloc el 29 d’octubre i en format virtual. Atesa la 
situació sanitària, per primera vegada, l’esdeveniment no tindrà actes presencials. Cal saber que 
les ponències seran obertes a tothom qui s’hi registri prèviament. Cal adaptar-se 
https://bit.ly/365yQRW

Per cert, moltes felicitats a totes les Mercès, que avui celebreu el vostre sant. I deixeu-me en-
viar ànims als veïns i veïnes de la Cerdanya: entenem perfectament la situació que esteu vivint 
però, si les coses les feu bé (com les esteu fent), segur que en poc temps tornareu a la 
“normalitat”. Tota la força des de l’Alt Urgell!

De moment seguiré amb els reports. No cada dia, probablement un o dos dies a la setmana. Per 
mi és estar al vostre costat, per mi és servei públic. Gràcies per la vostra resposta i per ser-hi. 
Només que ajudi a algú de vosaltres, el temps esmerçat haurà estat ben emprat. Una abraçada 
(virtual) a tothom.

https://bit.ly/365yQRW
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Recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

Som-hi gent de la Seu i gent de Ciutat!

29/9
Bona nit!
Les últimes dades de l’Alt Urgell ens indiquen que seguim amb un únic ingressat a la @fshseu 
d’entre els 14 casos actius actuals de Covid19. Els veïns aïllats per contactes estrets o pendents 
de resultat són 38. El risc de rebrot d’avui a l’Alt Urgell és de 247 i la taxa de reproducció de la 
malaltia és d’1’82.

En ser una comarca poc poblada pocs casos fan pujar els índexs. De fet, la darrera setmana 
s’han confirmat 12 casos en un lent descens dels positius, com veieu a la taula. Els gestors covid 
van detectant i aïllant els contactes i en l’estudi es detecten els positius, això és l’important. La 
dada que ens demostra que el rastreig es fa bé és que el % de positius és inferior al 5% (3’59% la 
darrera setmana).

A Andorra, amb l’actualització d’ahir, hi ha 648 casos actius, amb 13 pacients ingressats a l’hospi-
tal, 2 dels quals són a l’UCI. En total hi ha hagut 1.966 afectats, amb 1.265 persones recuperades 
i 53 defuncions. Molts ànims als nostres veïns!

A Catalunya hi ha 800 persones ingressades (+6); 139 d’aquestes són a les UCIs (+5) i les dar-
reres 24 hores s’han diagnosticat 1.910 nous pacients (total 163.594) i 9 persones més han mort 
(total 13.328). El risc de rebrot és de 163 (-8’92) i la RHO de 0’94 (-0’13). Seguim estables, però 
encara amb molt de dolor.

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 2.586 nous contagis (total 758.172). Durant la darrera 
setmana han ingressat 2.271 pacients, 179 a les UCIs i 443 han mort (total 31.614 ), segons xifres 
oficials. Madrid segueix completament descontrolat i un 20% de pcr realitzades són positives 
(molt i molt perillós), i amb cafè per a tots no ens en sortirem.

Al món ja hi ha registrades 33.688.356 persones contagiades, més d’un milió de persones ja han 
mort (1.008.600) i 65.294 romanen ingressades a les UCIs. Amb la 2a onada Espanya ja és el 7è 
país amb més afectats del món.

Avui s’ha fet la 1a reunió de la taula de treball del model sanitari a l’Alt Urgell. Una reunió molt 
interessant i enriquidora que ens ha de servir a tots per treballar incansablement amb l’objectiu 
de millorar i d’oferir l’atenció i els serveis de qualitat que es mereixen els nostres veïns, tal com 
ha afirmat la Presidenta del Consell Comarcal.

Aquesta setmana s’està celebrant la setmana de la gent gran amb actes de petit format i amb to-
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tes les mesures de seguretat sanitàries. Tenim clar que aquest col·lectiu ha estat el més castigat 
durant la pandèmia i s’ho mereix tot. Els primers concerts (a la Llar de St. Josep i el Seminari) 
han estat carregats d’emoció i il·lusió.

També el programa Insomni d’oci nocturn alternatiu per a joves oferirà, per primera vegada, 
activitats a la tardor. Després que els darrers anys s’ha dut a terme cada estiu i de la bona rebuda 
d’enguany just després del confinament, volem donar-hi continuïtat amb 14 activitats, la majo-
ria d’elles a l’aire lliure. #laculturaéssegura

I us comparteixo 2 formacions molt interessants a casa nostra: el networking comarcal del 
#MatchArrelat d’aquest dissabte  https://bit.ly/30ivLul

I el curs “Noves eines digitals” al @cetapalturgell per aturats majors de 45 anys.
 https://bit.ly/3ihuF82

Per quan calgui recollir les mostres de PCR a les escoles, la infermera pediàtrica del CAP Adrià 
de Barcelona, Alicia Gamiz, explica al vídeo la tècnica que s’aplica als nens i nenes a les escoles, 
una tècnica indolora i poc invasiva.

https://bit.ly/30ivLul
https://bit.ly/3ihuF82


209

Vinga! Que poc a poc, entre tots/es s’està fent bé: la majoria de la gent és molt responsable i 
compleix les recomanacions i els aïllaments quan toca; l’atenció primària i els gestors Covid fan 
molt bé la detecció i el rastreig; les escoles excel·lent, i a l’hospital vetllen per tots els que cal 
ingressar. És una feina d’equip, dura, feixuga, i llarga, però entre tots #EnsEnSortirem

Ja heu vist que la línia entre el control i el rebrot és molt fina. No ens podem relaxar ni un mo-
ment. Recordeu, com sempre:

 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

El darrer missatge d’avui és per agrair enormement i des del cor la tasca immensa del MHP 
Quim Torra en el control i la gestió de la pandèmia. Ho ha donat tot en els moments més com-
plicats, posant per davant sempre la nostra salut i el nostre benestar, amb decisions complica-
des que han salvat vides. Per la vida, President! Amb vós, sempre!

6/10 
Bona nit!
Perdoneu, feia dies que no us actualitzava la informació de la pandèmia a la Seu i a l’Alt Urgell. 
Han estat dies de molta feina i no m’ha estat possible. Continuem força estables en tots els 
nivells: avui a l’Alt Urgell tenim un índex de risc de 159 amb una taxa de transmissió d’1’13. És 
el tercer dia que estem en valors alts de risc, des que el diumenge vam aconseguir baixar de 
valors molt alts, i seguim molt lluny del pic de 800 a què vam arribar durant el mes d’agost. I el 
percentatge de PCR positives segueix al voltant del 5%, que són els valors que recomana l’OMS 
de mantenir.

Es diagnostiquen de mitjana uns 12-14 casos cada setmana, que amb la feina d’atenció primària, 
els gestors Covid i els referents escolars significa mantenir la situació “controlada”. Com us he 
dit molts cops, l’important és diagnosticar els casos i tallar les cadenes de contagi, però cal estar 
alerta perquè el virus el tenim entre nosaltres.

Ara mateix tenim 3 ingressats a la FSH i uns 15 pacients actius aïllats a casa. A l’escola tenim 3 
grups confinats i un grup d’una extraescolar pels positius de 2 nens i un membre del professo-
rat. Avui s’han realitzat totes les PCR a les mateixes escoles per part de l’equip itinerant de l’@
icspirineu. Ànims a tots i a les seves famílies.

A Andorra, amb l’actualització d’ahir, hi ha 702 casos actius, amb 21 pacients ingressats a l’hospi-
tal, 4 dels quals són a l’UCI. En total hi ha hagut 2.370 afectats, amb 1.615 persones recuperades 
i 53 defuncions. La RHO és d’1’23. Tota la força també pels nostres veïns!

I una forta abraçada al cap de govern d’Andorra, Xavier Espot, que es troba en aïllament domici-
liari d’ençà d’aquest vespre, perquè aquest matí ha estat en contacte amb un cas positiu durant 
una reunió de treball.

A Catalunya hi ha 842 persones ingressades (+19); 172 d’aquestes són a les UCIs (+8) i les dar-
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reres 24 hores s’han diagnosticat 1.134 nous pacients (total 174.011) i 8 persones més han mort 
(total 13.423). El risc de rebrot és de 215 (+17’59) i la Rho de 1’13 (+0’07). Comparat amb fa una 
setmana les xifres han empitjorat clarament, cal estar alerta.

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 4.030 nous contagis (total 825.410). Durant la darrera 
setmana han ingressat 2.271 pacients, 161 a les UCIs i 484 han mort (total 32.486), segons xifres 
oficials. Madrid segueix com la zona més problemàtica.

Al món ja hi ha registrades 35.930.397 persones contagiades, 1.051.638 difunts i 66.981 romanen 
ingressades a les UCIs. Espanya ja s’ha enfilat al 5è país amb més afectats del món. I als Estats 
Units, algú li hauria de recordar a Trump que ja porten 7.694.213 afectats i 215.307 difunts.

Tornant a la Seu, la passada setmana vam celebrar la Setmana de la Gent Gran amb actes de 
petit format i amb totes les mesures de seguretat. Va ser tot un èxit sobretot per la il·lusió amb 
què la gent gran va participar-hi. Molt content d’haver-ho pogut celebrar.

Hem gaudit d’un cap de setmana molt esportiu amb públic a les grades amb aforament limitat, 
distàncies i mascaretes i, per sobre de tot, hem de destacar el bitllet olímpic en C1 que ha acon-
seguit l’urgellenca Núria Vilarrubla. Enhorabona Núria! A per Tòquio!

I ahir vam explicar la important troballa arqueològica que s’ha descobert al pati de les Monges. 
Una tram urbà datat dels segles XIII i XIV i en excel·lent estat de conservació. Probablement el 
bon estat es deu al descens de població per la gran mortaldat provocada per la pesta negra a la 
Seu, justament. https://bit.ly/36CkIA3

Recordeu que, amb totes les mesures de seguretat, tenim l’Insomni de tardor en marxa, amb 
activitats pels nostres joves preparades per l’Oficina Jove, com el monòleg d’Edu Mutante que 
van suspendre per la Festa Major. Us hi esperem!  https://bit.ly/3lwtZ0T

https://bit.ly/36CkIA3
https://bit.ly/3lwtZ0T
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Com sempre, recordeu les mesures que ens han de permetre seguir amb l’activitat “més o menys 
normal” i preservar la salut de tothom, sobretot dels més vulnerables.

Recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

Avui el @CatSalut ha anunciat ContacteCovid.cat: la nova eina digital per identificar els con-
tactes estrets i tallar els contagis de la Covid19. Ah! I fer el confinament correctament si som 
positius o contactes estrets d’un positiu és fonamental!! I ens pot passar a tots/es. Siguem res-
ponsables pel bé de tothom.

Deixeu-me agrair de tot cor la bona feina de control i rastreig dels professionals d’atenció pri-
mària, dels gestors Covid i dels referents escola, així com de tot el professorat de la Seu i Cas-
tellciutat que estan fent una feina excel·lent. Com sempre, al vostre costat mestres!! 

I acabo compartint, de nou, aquest vídeo de casa nostra. Important recordar-ho, no hi volem 
tornar! #testimonisdelssilenci https://youtu.be/vjsCEMcZlL4

9/10
Bona nit!
Segons les darreres dades a l’Alt Urgell tenim un índex de risc de rebrot de 239 i una taxa de 
transmissió d’1’59, resultat d’una xifra estable d’uns 15 positius per setmana. Tot i això, la sensa-
ció és que els darrers dies els casos han augmentat lleugerament fet que provocarà l’empitjora-
ment dels índexs els propers dies.

A l’hospital hi ha en aquest moment 2 pacients ingressats i aïllats al seu domicili, uns 32 casos. A 
les escoles tenim 7 grups confinats i un d’extraescolar. Contactes estrets i pendents de resultat 
hi ha més de 150 veïns/es a la comarca.

La millor notícia és que de les 100 primeres PCR realitzades als contactes a les escoles, de mo-
ment, cap ha estat positiva. Això sembla demostrar que el contagi dins de les escoles és mínim; 
per tant, les mesures que s’hi estan emprant per disminuir els contagis funcionen. Gràcies a tot 
el professorat i la comunitat educativa per l’esforç.

A Andorra la situació és complicada; això ha fet que el Govern hagi incrementat les mesures 
restrictives per mirar de disminuir la transmissió del virus. Hi ha 25 pacients hospitalitzats, 5 
d’ells a l’UCI i s’ha de lamentar una nova defunció. Ara hi ha 827 casos actius, amb 128 nous 
diagnòstics les darreres hores. Tota la força als nostres veïns, amb qui compartim brots, donada 
la nostra gran relació, a tots nivells.

A Catalunya hi ha 857 persones ingressades (+21); 157 d’aquestes són a les UCIs (-2) i les darreres 24 
hores s’han diagnosticat 2.529 nous pacients (total 179.620) i 26 persones més han mort (total 13.463). 
El risc de rebrot és de 256 (+12’74) i la RHO d’1’27 (+0’03). Les restriccions s’han prorrogat 15 dies més. 

https://youtu.be/vjsCEMcZlL4
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A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 5.986 nous contagis (total 861.112). Durant la dar-
rera setmana han ingressat 2.764 pacients, 199 a les UCIs i 541 han mort (total 32.929), se-
gons xifres oficials. Madrid representa gairebé el 40% dels nous + amb un 16% de PCR po-
sitives (d’una taxa de PCR/100.000 habitants massa baixa per controlar-ho). L’estat d’alarma 
per aconseguir el confinament era inevitable i malauradament arriba tard, al meu entendre. 
 
Al món ja hi ha registrades 36.942.554 persones contagiades, 1.069.479 difunts i 68.106 romanen 
ingressades a les UCIs. Espanya segueix com el 5è país amb més afectats del món.

Aquest estudi compartit per @gmnzgerard demostra que portar la mascareta redueix la 
probabilitat de contagi 60 vegades. Possiblement sigui la intervenció més efectiva amb menor 
cost.  No ho oblideu https://bit.ly/30RxWoG

Demà és el Dia Mundial de la Salut Mental i la Federació Internacional de Salut Mental 
(WFMH) alerta dels efectes que la Covid19 està provocant en els pacients: ansietat, angoixa, 
aïllament social, por, incertesa... Aquesta malaltia afecta a tots nivells i a tothom, no ho obli-
dem.

Tenim un cap de setmana llarg però mirem d’evitar al màxim els desplaçaments i els contactes 
amb altra gent fora del nostre nucli de convivència. Són dies complicats a tot arreu i depèn de 
nosaltres minimitzar el risc de contagi. La majoria dels confinaments a casa per ser contactes 
estrets són provocats per no guardar les distàncies ni dur mascareta. Si fem les coses bé #dis-
tànciamansmascareta serà més difícil que ens haguem de confinar i que ens puguem contagi-
ar! I, molt important, que puguem contagiar als nostres familiars vulnerables! No ho oblidem!

Recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

Ah! I si us fan una PCR perquè teniu símptomes NO PODEU ANAR A TREBALLAR (NI 
SORTIR DE CASA) FINS A TENIR ELS RESULTATS! I si esteu confinats per ser 
contactes estrets, TAMPOC, independentment del resultat de la vostra PCR. 
Siguem tots/es responsables, és molt important!

13/10 
Bona nit!
Davant de l’agreujament de les dades epidemiològiques a Catalunya, avui hem decidit suspen-
dre la mínima part presencial de la Fira de Sant Ermengol. Era tot a l’aire lliure, amb totes les 
mesures sanitàries i en petit format, però per responsabilitat hem decidit cancel·lar-ho per evi-
tar l’efecte crida que pugui mobilitzar gent, com hem vist aquest cap de setmana a tot el Pirineu.

No obstant, la resta de la Fira, la part online, segueix endavant i amb tota la força. Per tant els 
tastos online de formatge artesans i la jornada tècnica es duran a terme. Us animo a tots a parti-
cipar-hi des de casa amb el vostre “grup bombolla”, perquè estan molt i molt bé!

https://bit.ly/30RxWoG
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Avui a l’Alt Urgell hi ha 38 casos actius, dels quals 5 es troben ingressats a la Fundació Sant 
Hospital (s’ha donat una nova alta) i 33 aïllats a domicili; 212 contactes estrets aïllats a casa i 9 
grups escolars de diferents centres educatius de la Seu d’Urgell es troben confinats a casa (173 
alumnes i 14 docents).  L’índex de risc de rebrot a la comarca és avui de 421, mentre que la taxa 
de transmissió és d’1,97.

Avui a Catalunya hi ha 984 persones ingressades per Covid19 (40 més que ahir), 172 de les quals 
a l’UCI, amb un índex risc de brot de 338 (augment de 27 respecte ahir) i una taxa de transmissió 
d’1,33.

A Andorra, amb l’actualització d’ahir, hi ha 1.010 casos actius, amb 21 pacients ingressats a l’hos-
pital, 5 dels quals són a l’UCI. En total hi ha hagut 2.995 afectats, amb 1.928 persones recupera-
des i 57 defuncions. La RHO és de 1’23.

A l’Estat Espanyol ahir es van diagnosticar 2.759 nous contagis (total 896.086). Durant la dar-
rera setmana han ingressat 2.657 pacients, 164 a les UCIs i 406 han mort (total 33.204), segons 
xifres oficials.

Al món ja hi ha registrades 38.276.580 persones contagiades, 1.088.614 difunts i 69.740 romanen 
ingressades a les UCIs. Espanya segueix com el 5è país amb més afectats del món.

En el marc de les mesures per controlar aquest empitjorament, l’esport català aturarà 15 dies 
les competicions. Els entrenaments, els gimnasos i les instal·lacions seguiran funcionant amb 
normalitat. La idea és, sobretot, evitar els desplaçaments dels nens i les seves famílies.

https://www.ufec.cat/ca/comunicat-aturada-competicions_n2207.html

https://www.ufec.cat/ca/comunicat-aturada-competicions_n2207.html
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A nivell local també se suspendran totes les activitats culturals en espais tancats, tot i que algu-
nes es podran seguir per Youtube, com el Parlem d’Història. Són dies complicats i ens hi juguem 
molt en aquests 15 dies. Esperem que amb la responsabilitat de tothom, la feina dels professio-
nals i les mesures que s’aplicaran aconseguim revertir la corba. De fet, ho necessitem.

https://bit.ly/3lHMDCP

Per valorar els riscos de les diferents activitats de cara a contagiar-nos, el @salutcat ha creat 
aquesta infografia d’un riscòmetre: procureu fer activitats només de la franja verda!!

 Activitats a l’aire lliure i amb poca gent
 Activitats a l’interior, amb molta gent i cridant

Com sempre, recordeu:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials 

I, sobretot, responsabilitat màxima per complir els confinaments i la quarantena a casa quan 
ens toqui (ens tocarà a tots, tard o d’hora). No complir-ho pot tenir implicacions molt greus. 
Siguem tots/es responsables, és molt important!!

https://bit.ly/3lHMDCP
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14/10
Bona nit!
Avui el Govern de la Generalitat ha fet públiques les noves restriccions per mirar de posar fre 
al preocupant augment de casos de Covid19 a Catalunya. Seran 15 dies molt delicats durant els 
quals hem d’aplanar la corba o la situació pot arribar a ser molt greu.

Ara mateix a Catalunya hi ha 1.024 persones hospitalitzades (+40), 189 d’elles a les UCIs (+17). 
Malauradament ja han mort 13.536 (+23). El risc de rebrot és de 362 (+23) i la Rt 1’37 (+0’04). Per 
situar-nos, estem lluny dels ingressats de l’abril, però el màxim risc de brot assolit a Catalunya 
fou de 454, el passat 20 de març (ens hi hem situat massa a prop).

A la Seu seguim amb 5 ingressats a la FSH i 31 casos positius aïllats al domicili. El risc de brot a 
la ciutat és de 672 i a la comarca, de 512. La Rt a l’Alt Urgell de 2.04. També per situar-nos, a casa 
nostra el màxim fou el 16 d’agost amb un risc de 1150 (845 a l’Alt Urgell) i una Rt de 3’82. Estem 
més o menys a la meitat; no podem badar.

A Andorra també augmenten els casos actius i ara en són 1.120, tot i que s’ha reduït la taxa de 
reproducció fins a 1,1. A l’hospital hi ha 19 persones ingressades (6 a l’UCI) i 6 més al Cedre.

Les mesures que s’aplicaran a partir de divendres són:
J Queda suspesa l’activitat de restauració i dels bars (només comandes per emportar)
J Queden ajornades les competicions esportives no professionals
J El comerç minorista ha de limitar l’aforament al 30%
J Les activitats culturals s’han de fer amb seients preassignats, registre de dades d’assis-
tents, 50% de l’aforament i tancament a les 23 h.
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J Queden tancades al públic les sales de bingo, els casinos i els salons de joc
J No poden obrir els establiments privats que ofereixen activitats lúdiques infantils a 
l’interior
J Es poden fer servir els parcs infantils a l’aire lliure fins a les 20:00h
J La docència universitària teòrica s’ha de fer telemàticament
J Es demana a les empreses que apliquin el teletreball sempre que sigui possible
J Les escoles, instituts i activitats extraescolars es poden dur a terme tot extremant les 
mesures fixades
J Se suspenen les fires, els congressos i les convencions presencials
J Es demana posar especial èmfasi en la ventilació dels espais i a limitar l’activitat social a 
la bombolla de convivència i bombolles ampliades de caràcter laboral, familiar i educatiu

A la Seu ja vam anul·lar la (mínima) part presencial de la Fira de St. Ermengol, i avui hem cancel-
lat tots els actes culturals presencials i els del programa Insomni. El partit del Sedis de dissabte 
es jugarà a porta tancada.

Cal que tothom sigui conscient de la crítica situació que vivim i que, entre tots, actuem bé per 
tornar com més aviat millor a una situació més “normal” que no afecti tant l’economia de tanta 
gent i ens permeti preservar la salut, el bé més preuat.

Recordeu, com sempre:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials
 Aïllament estricte si PCR pendent, positiva o contacte estret d’un positiu

16/10 
Bona nit!
Seguim en una situació extremadament complicada arreu i també a la Seu. Esperem que amb 
les mesures aplicades a partir d’avui, la feina dels rastrejadors i dels equips sanitaris sumada a la 
responsabilitat de tothom s’aconsegueixi aplanar la corba. És fonamental!

Avui a la Seu tenim 3 pacients ingressats a la FSH (ahir es va traslladar un pacient per una pato-
logia associada), a casa hi tenim 44 positius i gairebé 300 contactes estrets. L’índex de risc d’avui 
és de 594 a la Seu i la RHO d’1.94 a l’Alt Urgell.

En relació a les escoles tenim 9 grups confinats a diferents centres i dilluns es realitzarà un 
cribratge a tots els nens i docents d’una escola. Un esforç important per intentar detectar porta-
dors asimptomàtics i tallar les cadenes de contagi. Gràcies a tothom per la vostra col·laboració.

Dilluns vinent 2 agents cívics de l’Ajuntament passaran a ajudar els rastrejadors a controlar que 
les persones confinades compleixin la quarantena. Entre tots, posem els mitjans que calgui. 
Només així ens en sortirem.
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Com sabeu avui s’ha obligat a tancar els establiments de restauració per evitar els contactes so-
cials i així tallar els contagis en l’entorn d’oci. Més que mai hem d’estar al costat dels nostres ne-
gocis, per això s’ha creat una llista amb els bars i restaurants que preparen menjar per emportar.

La podeu trobar aquí 
https://turismeseu.com/restauracio-covid/ #donemsuportalarestauracio

I s’ha iniciat la @firastermengol virtual:
J Tastos de formatges artesans de vaca, cabra i ovella amb el Pep Palau
J Recepta de cuina de formatge, amb Diego Alias, de Ca l’Amador
J Taller d’elaboració de formatge, amb Carme Mora, del Mas d’Eroles

Bon profit! bit.ly/37aTwIK

https://turismeseu.com/restauracio-covid/
http://bit.ly/37aTwIK
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Si voleu, podeu gaudir de les visites virtuals 3D pel centre històric de la Seu, així com a l’interior 
de la Catedral de Santa Maria d’Urgell i al Claustre. Són actualitzades, a càrrec de Jordi Pérez i 
Albert Viladés, i les podeu trobar aquí: http://ciutatvirtual.laseu.cat/

Insisteixo, la situació és molt complicada i és més important que mai complir amb les mesures:
 Distància 
 Rentat de mans
 Mascareta
 Espais oberts
 Mínims contactes socials
 Aïllament estricte si PCR pendent, positiva o contacte estret d’un positiu

I acabo amb la més sincera enhorabona a la Cooperativa Cadí que ha estat distingida amb el 
Premi Nacional Felip Domènech 2020, concedit per la Unió de Pagesos, en reconeixement al 
seu “compromís amb la pagesia”, segons ha manifestat el sindicat agrari. La feina ben feta no té 
fronteres! #talenturgellenc https://bit.ly/2T3cSau

20 d'octubre
Bona nit!
Seguim en una situació complexa a tota Catalunya i també a la Seu. Som just en aquests 15 dies 
en què el Govern ha incrementat les restriccions, sobretot en referència a l’àmbit de la restau-
ració. Hem d’aconseguir, entre tots, aplanar la corba, ens hi juguem molt.

Avui a la Seu tenim 4 pacients ingressats a la Fundació Sant Hospital, i al domicili hi ha 42 casos 
positius aïllats. Contactes estrets n’hi ha uns 266. La Fundació Sant Hospital ha decidit anul·lar 
l’entrada de visites als ingressats a la planta d’hospitalització fins a nou avís, davant l’augment 
de casos de transmissió comunitària. 

A nivell escolar tenim 5 grups confinats a diferents escoles, a part del confinament preventiu 
de bona part de l’escola Pau Claris, d’on s’espera tenir els resultats demà. També s’ha fet un 
cribratge a la Llar de Sant Josep i tots els residents han estat negatius. Ara mateix l’índex de risc 
de rebrot a la Seu és de 553 i la taxa de transmissió ha baixat fins a 1’25. A l’Alt Urgell són de 516 
i 1’41, respectivament. 

A Andorra, amb les dades d’ahir, tenim 1.288 casos actius, amb 20 ingressats a l’hospital, 9 a 
l’UCI i 20 més al Cedre. Les defuncions ja són 62. La taxa de reproducció del virus és ara de 1’15, 
una bona notícia que vagi baixant. Ànims als nostres veïns/es. 

A Catalunya avui hi ha 1.385 persones ingressades (+85), 239 a les UCIs (+25), amb 2.897 nous 
contagiats (total 206.294) i 51 noves defuncions  (total 13.670). L’índex de risc és de 466 (+28) 
i la Rt 1’28 (-0.02). Hem superat l’índex de risc del mes de març!!! Buffff! Neces-
sitem millorar urgentment. 

A Espanya el Ministerio reporta 5.314 nous contagiats (total 988.322); la darrera setmana han 
ingressat 3.784 pacients, 283 a les UCIs i 553 han mort (total 34.210). El 21% dels llits d’UCI estan 
ocupats per malalts de Covid19, i a alguns lloc arriba fins al 40%. 

http://ciutatvirtual.laseu.cat/
https://bit.ly/2T3cSau
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZVH3cw2YNbgqQVlevZU5qRGlkyM2K477Z-T8WZHy5EfVwDNTC-u7Z3kT8QN1Iqup0-qKJ9yhI5AiRyFRSSiVEUW4lt9nV1fN4L68inFukRq4YT_WKwClajIqv0mMCWZRBR1v2wa68f3HVAlIYT-zcXnPCr_-g67RngO4ebiFohs8Nw6Vh7Jj3EIPJKy-avMG4E&__tn__=-%5dK-R
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Al món es comptabilitzen 40 milions d’afectats, amb 1.126.263 defuncions i 73.044 ingressats a 
les UCIs. Tota Europa pateix la segona onada de la Covid. Gal·les ahir va decretar el confina-
ment total (amb l’escola primària i els parcs infantils oberts, però). 

Avui les perruqueries han protagonitzat una jornada de vaga, ja que si són servei essencial (que 
ho són) el seu IVA hauria de ser reduït. Aquest també és un sector molt tocat per la crisi i tenen 
tota la raó. Igual que els centres d’estètica que, sincerament, no entenc perquè han d’estar tan-
cats. Tot el nostre suport a aquest sector. 

Sabeu que s’estan instal·lant plaques fotovoltaiques per autoconsum elèctric a la zona esportiva 
i en breu s’instal·laran al Parc del Segre, a l’Arxiu i a les escoles Pau Claris, Castellciutat i Albert 
Vives. És una aposta ferma de l’Ajuntament per les energies renovables, tot recordant la frase 
de l’amic Josep Rull Andreu: ‘Tenim el Planeta no com una herència dels nostres pares sinó com 
un préstec dels nostres fills’.

Avui s’ha gravat a la Seu un nou programa de TV3, amb totes les mesures de seguretat necessà-
ries dictades pel Procicat per aquest sector, a l’aire lliure i amb control d’aforament. Segur que 
serà un aparador fantàstic per promocionar la ciutat i que anirà molt bé per a tots els sectors. 
Gràcies als que ho heu fet possible. 

Sabeu, també, que l’Ajuntament de la Seu posa a l’abast de tothom tot un seguit d’enllaços i 
codis QR per facilitar les gestions i tràmits online i evitar, així, els desplaçaments. Es vol reduir 
tant com es pugui l’atenció presencial i telefònica, que se centrarà en persones que o bé no 
tenen accés a eines tecnològiques o bé no en tenen coneixement i, evidentment, per casos d’ur-
gència. Gràcies a l’OAC i la Carme Espuga Vilagines per la iniciativa. 

 https://bit.ly/34dRWUy

Com sempre, recordeu les mesures fonamentals: 
 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Aïllament estricte si PCR pendent, positiva o contacte estret

Ànims a tothom! I si us plau, una mica d’empatia, que sempre va bé.

https://www.facebook.com/josep.rull?__cft__%5b0%5d=AZVH3cw2YNbgqQVlevZU5qRGlkyM2K477Z-T8WZHy5EfVwDNTC-u7Z3kT8QN1Iqup0-qKJ9yhI5AiRyFRSSiVEUW4lt9nV1fN4L68inFukRq4YT_WKwClajIqv0mMCWZRBR1v2wa68f3HVAlIYT-zcXnPCr_-g67RngO4ebiFohs8Nw6Vh7Jj3EIPJKy-avMG4E&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014293843730&__cft__%5b0%5d=AZVH3cw2YNbgqQVlevZU5qRGlkyM2K477Z-T8WZHy5EfVwDNTC-u7Z3kT8QN1Iqup0-qKJ9yhI5AiRyFRSSiVEUW4lt9nV1fN4L68inFukRq4YT_WKwClajIqv0mMCWZRBR1v2wa68f3HVAlIYT-zcXnPCr_-g67RngO4ebiFohs8Nw6Vh7Jj3EIPJKy-avMG4E&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34dRWUy%3Ffbclid%3DIwAR15r6CWsubR0IVrVF_S9sZRf5HUamtpfDGoIkQxGP_VVXuV_fUjtzUgu6s&h=AT2w-Fp2WnRzpnk0KUskDUHpSf78BSSrqwF4JUOxLljX5OJriaBp6QEmtu-LJVjKql9esagTtvmARK5pTvQzgxYUyDRRaumBkY0LZeASL-MozNrrmkbalJQP3oZ12IIBKg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0k8gKI-WznUwcSJ_s2BiA5vYINeBiUOSwneWMMjIm8LEA7IDGGfBo2YHPrVXYNDyCas0wlSOuCVNBLTfjVdW2RMm-z0gh4r6BS0Tx2MN3R46YDnht7bGUw3Hx_OUnVGYPsZMqEPzaxgT-kJFShQHLOaDHpJB0__O2mD_PsHiSRXQF1TvH8Ofbz7LM5x6hhixhRsrTI4r0ivnM
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22/10
Bona nit!
Com avui comentàvem amb l’amiga Olga Travesset, infermera i professora de la Universitat 
d’Andorra, sembla que ens situem, de nou, al mateix punt que el mes de març. Sap greu dir-ho 
així de clar, però així ho sento i així ho visc. Cert que tenim, almenys a la Seu, una atenció pri-
mària, uns gestors Covid i uns RECO molt millors que al març; a banda de possibilitat de fer 
moltes PCR, tests antigènics (per fi), i un hospital amb l’experiència dels mesos de març-abril. 
Però estem tots/es molt cansats i això recomença, i va per llarg. 

La situació és extremadament complicada a tota Catalunya. Des d’ahir tenim totes les comar-
ques catalanes amb el risc de rebrot en vermell, des que s’hi van sumar el Pallars Sobirà i l’Alta 
Ribagorça. L’increment d’hospitalitzats és molt preocupant, i la de defuncions és desesperant 
(gràfic @gmnzgerard). 

Avui a la Seu i l’Alt Urgell, en canvi, tenim els índexs en lleugera milloria, sobretot la taxa de 
transmissió que és molt important. Estem amb: 

• RHO7  1.2 K /  1.17 K
• Risc de Rebrot  535 K / 426 K 
• % positius  5.94 (la millor dada d’avui)

I al global de Catalunya, en canvi, segueixen poc a poc en augment: 
• Rho7  1.40 I️
• Risc de Rebrot  566 I️
• % positius  10.88

Preocupen molt les àrees més poblades (risc de rebrot: Barcelonès 548; Baix Llobregat 436; Va-
llés Occidental 496 i Oriental 607; Tarragonès 468 i Gironès 702)

A la Seu ens preocupa, i molt, un brot hospitalari que afecta 10 pacients (6 ingressats i 4 al seu 
domicili), 9 professionals i una estudiant en pràctiques. Per sort, la majoria (15) són asimptomà-
tics i la resta tenen símptomes lleus. La Fundació Sant Hospital ja ha pres, des de dimarts, mesu-
res per fer-hi front: fent test PCR a tots els pacients i professionals, sectoritzant encara més els 
ingressats i anul·lant des d’avui tota l’activitat programada. Aquí podeu trobar el comunicat de 
l’hospital on s’explica la situació i les mesures preses.   https://bit.ly/31zGhxT

Tots els ànims als afectats i als professionals. És difícil, dur i complicat, però 
no ens podem rendir. 

A casa tenim ara 66 pacients positius aïllats i més de 300 contactes estrets. A les escoles tenim 
9 grups confinats de diferents centres. Les millors notícies són el resultat negatiu de totes les 
PCR fetes al Seminari (on hi ha la gent gran de l’hospital) i a la Llar de St. Josep. També, que de 
tot el cribratge del Pau Claris “només” 4 nens i un professional d’entre 246 han donat positiu, i 
demà torna a la “normalitat” gairebé tota l’escola. Hi ha llum a la foscor. 

Recordeu que a la Seu tenim oberta la 3a convocatòria per sol·licitar les ajudes per a persones en 
situació d’atur o ERTOs, i avui la Generalitat ha publicat la línia de subvencions per als establi-
ments de restauració i d’estètica i bellesa afectats per les restriccions.  https://bit.ly/34h0lH0

https://www.facebook.com/olga.travesset?__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UniversitatdAndorra?__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UniversitatdAndorra?__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F31zGhxT%3Ffbclid%3DIwAR0j6Zv2fBzBTMHkc246PRsll4EiZ8O1ZMWshD8xeq7zLM18EMe6p8VPK1Y&h=AT1Tx8d_MxSHvEAmEs350cEHE7FheVtyPJtTXAvz3hF45FajcjP1TvksIP2PWfWIhW8QKQl5tyvHlHHOwNUhu2fbC3QEqMt0a3xNXF4RSnOB1fmg4Uowymr8ZH4EXZTuog&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01PbHzeA3bPaLmWwDFApEqvAgdpR7fD_hyfo4gQsnYZtLi3uETCrprnv43JcRj6QQDvtNlx6dy0zhwXM8xGe5HYeuTU7Cef5am7YyC6AS0noB2I59Fxr0NT9Rl6UzHGCSeeRnoYlMxPB2xFn947AmscLqCegU7L2cV2m6i3SihLUrLaSEXDKY4gTPHfm8RWrtGsquWXTyJdnw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34h0lH0%3Ffbclid%3DIwAR2k4yvD0HnOX5T3AA8M3PrB1NUntNs5bllyhv1s3oy8ACNR76ke30bmYmI&h=AT036ArkvFPLxpy5xuvJuoS__k9bhGrJj9K-L4npRyqI18lI_GGYDIuJJIE--P5bsB_oC_vC-SBk3TUg323l9FnMy1xhmt2HY0THcllOjdVV34wLo8eHczVV6wdnZMLhLQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01PbHzeA3bPaLmWwDFApEqvAgdpR7fD_hyfo4gQsnYZtLi3uETCrprnv43JcRj6QQDvtNlx6dy0zhwXM8xGe5HYeuTU7Cef5am7YyC6AS0noB2I59Fxr0NT9Rl6UzHGCSeeRnoYlMxPB2xFn947AmscLqCegU7L2cV2m6i3SihLUrLaSEXDKY4gTPHfm8RWrtGsquWXTyJdnw
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Avui vull enviar una abraçada virtual a tot el personal RECO i Gestors Covid (creieu-me si us 
dic que són els millors de Catalunya) i a tot el personal de l’hospital i de primària, que s’estan 
deixant la pell per controlar la situació. 

Ho dic cada dia, però avui insisteixo encara més 
 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Aïllament si PCR +, pendent o contacte estret (Això és clau!)

I acabo compartint aquest article de l’Alba Doral, escrit des del dolor i la ràbia que genera aques-
ta maleïda malaltia. Tens raó Alba, i no són xifres, són persones, famílies, somnis i projectes. 
DEP, la teva amiga. Tot l’escalf a la família.

 https://bit.ly/2HrHBLM

25/10 
Bona nit!
Aquest mateix vespre entra en vigor la restricció de mobilitat nocturna entre les 22:00 h i les 
06:00 h. Els establiments oberts al públic hauran de tancar a les 21:00 h. Òbviament estaran 
permesos els desplaçaments per motius laborals o d’urgència. Es manté vigent la prohibició de 
reunir-se més de 6 persones (excepte grups de convivència habitual). 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2HrHBLM%3Ffbclid%3DIwAR0Fwbp9_m6nndmg7qkA56hDvnRdUrpTCRBna48bYMl9cLsltJClX-gx8j4&h=AT1ntBUbQjaQJNOHQnlXlt5qkW_W90xtwDFXmAXIIWoy2sNQkIWDdVkfwpkVf1Uqlsw-Rcs1QyfkIxMfw80oQtkAF0mimWS0xmVVBY1hczXT14N44zA48WJO34io6OtBUA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01PbHzeA3bPaLmWwDFApEqvAgdpR7fD_hyfo4gQsnYZtLi3uETCrprnv43JcRj6QQDvtNlx6dy0zhwXM8xGe5HYeuTU7Cef5am7YyC6AS0noB2I59Fxr0NT9Rl6UzHGCSeeRnoYlMxPB2xFn947AmscLqCegU7L2cV2m6i3SihLUrLaSEXDKY4gTPHfm8RWrtGsquWXTyJdnw
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224793011039106&set=pcb.10224793018159284&__cft__%5b0%5d=AZXXcAwP-vIAQQDwciKJJmGE_ITqxeQnFmZWfciwp-aZS4z-HizTz_jDn1TcYRH4QidUlLXoznvm6BEWp7qBpyLdGoJ6Joz9XxmCokoQ_VltA3kmiDTpmhc5K7WNyvDYEWv7WU6pqXfGCSXYDgdFPtQ6WMWSgl5w2rzyNfbSPAhQhqy51oXh9LeIIc3EdzfLW0c&__tn__=*bH-R
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Els horaris màxims d’obertura al públic queden així: 
J Serveis i comerç minorista: 21 h 
J Espais públics: 21 h, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives 
autoritzades
J Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents 
entre les 22 h i les 23 h
J Restauració amb la prestació de serveis a domicili: 22 h 

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmà-
cies, combustibles, emergències i actuacions judicials. 

És important destacar que no s’ha imposat cap restricció a la mobilitat entre regions ni tampoc 
amb Andorra. Caldrà veure l’evolució dels contagis per si cal aplicar mesures més restrictives. 
Aquí teniu tota la info: https://bit.ly/3omh5Vr

Per acreditar que la mobilitat entre les 22 h i les 6 h està justificada, porteu el certificat de de-
claració auto responsable (podeu descarregar-lo aquí: https://bit.ly/35yWMLO) o qualsevol do-
cument acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els 
controls policials. Aquesta és una mesura necessària i urgent atès l’augment exponencial dels 
contagis, dels hospitalitzats a planta, a les UCIs i les defuncions. Esperem que doni resultat ja 
que la tendència és molt preocupant.

Avui a Catalunya tenim 1.885 persones hospitalitzades per Covid19, 342 a les UCIs (17 més que 
ahir) i les darreres 24 hores s’han detectat 4.969 nous casos (una barbaritat). En total ja han 
mort 13.794 persones a Catalunya. El risc de rebrot és de 788 i la taxa de transmissió d’1’53. 

La tendència és alarmant. Com ens diu i mostra en gràfics @gmnzgerard, el creixement expo-
nencial dels positius, dels hospitalitzats i dels ingressos a UCIs es manté en un inassumible 60% 
setmanal, i la mortalitat segueix en un inquietant increment del 30% setmanal.

A la Seu avui tenim 11 pacients ingressats a la Fundació Sant Hospital (avui s’ha donat 2 altes), i 
aïllats a casa tenim 74 veïns/es positius i 267 contactes estrets. Del brot hospitalari s’han detec-
tat 16 pacients (7 dels quals estan ingressats), 12 professionals i 1 estudiant. A la Seu el risc de 
brot és de 1.359 i la taxa de transmissió d’1’9. A l’Alt Urgell, de 941 i 1’65, respectivament. 

En aquest gràfic de @joethebrew d’incidència setmanal per 100.000 habitants i franges d’edat 
a la vegueria de l’Alt #Pirineu i Aran, podreu observar com hem de protegir les edats més avan-
çades però en canvi són els joves (edat laboral) els qui més es contagien i contagien la resta.

Necessitem extremar les mesures preventives: 
  Reduir la interacció social
  Reduir la mobilitat
  Protegir els grups de risc
   Mascareta
  Higiene de mans
  Distància
  Ventilar espais

I sobretot   
 Aïllament si PCR + pendent o contacte estret (Això és clau! I no ho fem prou bé!)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3omh5Vr%3Ffbclid%3DIwAR2dCWwFNrYq2cubIgAqfhqlF77KCvNehsfLfFQqCFxTzKps5uSWbiQFV8M&h=AT2ugOkBPzcstlUTD67S1EjT64Ka7QPz1B5smfid6Qi4QH4AdSiEibVU5y_nOXuDMZ8DlJnCN9VIsW1dtKov2V_MaCszZSuWAeIQP_OkNqJczPBoauyTpKZVi0RojxHwMw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3X1FVw-K3GxSPIZ7MLJQX7qySF0jHdMMhy63DqDw4jY7FnU32IDwrXHVm8fnKGWp8xvHGb9i-UZCmCjEojNr7fuGUWQCSFQk_lFq8Y-3uuS-vToLWHiIzZLgGA10DIsEIGTkFXYXDVmJQkquzK9wIIK6cVxYcV1w4WWpf2gd8dfiicv4NXwVQ7R-4EQ9EoW-GCy8f0WGz0hhE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35yWMLO%3Ffbclid%3DIwAR2XBl3Y_ZDGlRncvhmVZuDxAlVxUIIpwSTmTuOXGSVbsUsMMKgch5BBeMA&h=AT0lGcU165ua7GcKd1Vs2G2xM_-1hN3czZHc0Z1yRMRySmV6gdR9O9rpTG15HcxbwGyRwGOR0y_gyxx7s4VF97YhoWy_CmRJ11mmAguuvp0KRcNRxSdJwbFNuaYMnJuW-g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3X1FVw-K3GxSPIZ7MLJQX7qySF0jHdMMhy63DqDw4jY7FnU32IDwrXHVm8fnKGWp8xvHGb9i-UZCmCjEojNr7fuGUWQCSFQk_lFq8Y-3uuS-vToLWHiIzZLgGA10DIsEIGTkFXYXDVmJQkquzK9wIIK6cVxYcV1w4WWpf2gd8dfiicv4NXwVQ7R-4EQ9EoW-GCy8f0WGz0hhE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZWuc1ni4y6FrOkLkprHOxFhp9F1gvCC1abz04nat_PIcEfFiuyU8JkBGRyOhkgbUuiiXgbg9QjuDn6xguPL0jIIb6M-bFF-bWWgXokbTCf0-0yg7Fzyb6-9_bwgdEWR-tJfcp5_sVhacTK6WV6aHbG7xfkJoUvO9-z2SvCloSsa-mRN5wBiPyyZGjskpsojF2c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pirineu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuc1ni4y6FrOkLkprHOxFhp9F1gvCC1abz04nat_PIcEfFiuyU8JkBGRyOhkgbUuiiXgbg9QjuDn6xguPL0jIIb6M-bFF-bWWgXokbTCf0-0yg7Fzyb6-9_bwgdEWR-tJfcp5_sVhacTK6WV6aHbG7xfkJoUvO9-z2SvCloSsa-mRN5wBiPyyZGjskpsojF2c&__tn__=*NK-R
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En resum, hem de limitar la nostra vida a anar a l’escola o a treballar (o teletreballar sempre que 
sigui possible) —i amb #distànciamansmascareta— i la resta del temps a casa. 

No hi ha més opcions i ho hem de fer tots/es. Cuidem-nos tots per cuidar-nos a tots!

Ànims i gràcies a tothom per col·laborar! Us necessitem a tots/es!

Bonus track de darrera hora: Canvi d’última hora en el decret del toc de queda del @govern  
restauració també serà excepció i podrà fer els serveis a domicili fins les 22 h.

28/10 
Bona nit!
Avui a la Seu i a l’Alt Urgell han baixat lleugerament els índexs (com a tota Catalunya), però la 
situació segueix sent crítica. 

• RHO7  1.67 K /  1.56 K 
• Risc de Rebrot 1232 K / 964 K
• % positius  7.41% 

Ara mateix tenim 12 pacients ingressats per Covid-19 a la FSH i un total de 32 afectats pel brot 
hospitalari (17 pacients, 14 professionals i 1 estudiant). Avui hem de lamentar una nova defun-
ció; tot el nostre escalf a la família. També s’ha produït un brot al Taller Claror, amb 10 residents 
i 3 professionals afectats. Molts ànims a tots ells. 

Aïllats a domicili tenim 92 pacients positius i uns 300 contactes estrets aïllats. En relació a les 
escoles, a la Seu hi ha 7 grups confinats. Altres municipis de l’Alt Urgell també presenten casos, 
grups escolars confinats i índexs de risc elevats. Com veieu la transmissió del virus a casa nostra 
és -també- molt elevada. 

A Catalunya avui hi ha 2.205 pacients ingressats per Covid19, 398 a les UCIs, i s’han reportat 38 
noves defuncions (el total ja és 13.896). 
Els índexs actualitzats són: 

• RHO7  1.52 K 
• Risc de Rebrot  887 K
• % positius  12.78%

Tota Catalunya està en una situació preocupant, amb taxes de transmissió 
elevades i índexs de risc molt alts. És especialment preocupant a les zones amb més 
densitat de població. 

Fa 1 setmana que cada dia hi ha al voltant de 5.000 nous positius. Tenint en compte que un 1’5% 
requereixen ingrés a UCI i que l’estada mitjana és de 21 dies, aquest ritme de positius saturarà 
les UCIs i els hospitals en poques setmanes. La primària ja fa setmanes que ho està. 

Un altra dada que cal tenir en compte és que es calcula que un 2% de la població és 
portadora asimptomàtica. Això significa que hi ha 150.000 persones a Catalunya (i 240 a la 
Seu!!) que transmeten la malaltia sense saber-ho. Cal que tots complim amb les mesures de 
#distànciamansmascareta i reduïm la interacció social o no aturarem la pandèmia. 

https://www.facebook.com/hashtag/dist%C3%A0nciamansmascareta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuc1ni4y6FrOkLkprHOxFhp9F1gvCC1abz04nat_PIcEfFiuyU8JkBGRyOhkgbUuiiXgbg9QjuDn6xguPL0jIIb6M-bFF-bWWgXokbTCf0-0yg7Fzyb6-9_bwgdEWR-tJfcp5_sVhacTK6WV6aHbG7xfkJoUvO9-z2SvCloSsa-mRN5wBiPyyZGjskpsojF2c&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dist%C3%A0nciamansmascareta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBr_bYQ0mV9HIsrr2P17AiVtaQXpmBmfNHm1E0G7cnGuKnghN1oCJwn4bEJpqUttLUIpP-d0V7ExX-llXLeDdhxnMrccrFH_ZnB9xzFbMAO2MfQF3bwK72HIDD6SXElBdJhOBNONEl9RNCpoXR1AL7UHAEFOW96G8pTq8ufUSGLQ&__tn__=*NK-R
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De cara a Tots Sants s’ha vetllat per tal que es puguin visitar els cementiris de la Seu i de Cas-
tellciutat amb totes les mesures de seguretat. Diumenge, 1 de novembre, es disposarà -com és 
habitual- d’un autobús gratuït per arribar fins al cementiri. Recordeu: #distànciamansmascareta 

Necessitem extremar totes les mesures preventives: 
  Reduir la interacció social
  Reduir la mobilitat
  Protegir els grups de risc
   Mascareta
  Higiene de mans
  Distància
  Ventilar espais

I sobretot   
 Aïllament si PCR + pendent o contacte estret (Això és clau! I no ho fem prou bé!)

Us deixo 2 infografies del @salutcat on s’explica en quines ocasions cal fer quarantena (aïlla-
ment a casa) en l’àmbit escolar, i com cal fer-la en el cas d’infants o adolescents: 

   El dia que inicia la quarantena, en sortir de l’escola, cal anar directament al do-
micili. No es pot assistir a activitats extraescolars, ni anar a casa d’altres familiars. 

  No es pot sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convi-
vents.
  Cal portar la mascareta, especialment a partir dels 6 anys, quan surti de l’habitació i 

en cas de contacte físic proper, tant l’infant com les persones convivents.

Però el resum és que hem de ser “orcs”, el màxim possible: limitar la nostra vida a anar a l’escola 
o a treballar (o teletreballar sempre que sigui possible) —i amb #distànciamansmascareta— i 
la resta del temps passar-lo a casa. 

No hi ha més opcions i ho hem de fer tots/es. 
Cuidem-nos tots per cuidar-nos a tots!
Ànims i gràcies a tothom per col·laborar! Us necessitem a tots/es!

29/10
Bona nit!
Aquesta matinada s’incorporen noves mesures especials de contenció de l’activitat laboral i 
social per aturar la transmissió del virus de la Covid19. Tal com està la situació epidemiològica, 
són imprescindibles i esperem que siguin suficients i que no calgui ni allargar-les massa ni in-
crementar-les. La situació és molt greu i cal afrontar-la.

A Catalunya avui tenim 2.347 pacients ingressats per Covid19, 434 d’ells ja a les UCIs. El risc de 
brot és de 838 i la taxa de transmissió és de 1’34. La darrera setmana hem tingut de mitjana 4.344 
nous positius al dia i amb aquest ritme el sistema sanitari hospitalari no aguantarà. 

De fet hi ha 1300 places d’UCI ( ja ampliades) i se’n necessita 600 per l’activitat no-Covid. 
Tenint en compte que un 1’5% dels positius ingressa a l’UCI i s’hi està 21 dies de mitjana, amb 

https://www.facebook.com/hashtag/dist%C3%A0nciamansmascareta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBr_bYQ0mV9HIsrr2P17AiVtaQXpmBmfNHm1E0G7cnGuKnghN1oCJwn4bEJpqUttLUIpP-d0V7ExX-llXLeDdhxnMrccrFH_ZnB9xzFbMAO2MfQF3bwK72HIDD6SXElBdJhOBNONEl9RNCpoXR1AL7UHAEFOW96G8pTq8ufUSGLQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dist%C3%A0nciamansmascareta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBr_bYQ0mV9HIsrr2P17AiVtaQXpmBmfNHm1E0G7cnGuKnghN1oCJwn4bEJpqUttLUIpP-d0V7ExX-llXLeDdhxnMrccrFH_ZnB9xzFbMAO2MfQF3bwK72HIDD6SXElBdJhOBNONEl9RNCpoXR1AL7UHAEFOW96G8pTq8ufUSGLQ&__tn__=*NK-R
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1800-2000 positius als dia omplim les 600; amb 3600-3800, totes. Fa una setmana que en por-
tem 4.344 dia de mitjana 

A la Seu seguim amb 12 pacients ingressats a la Fundació Sant Hospital; i aïllats a casa hi ha 112 
positius i uns 300 contactes estrets. Seguim amb 7 grups escolars confinats. L’índex de risc 
d’avui a la Seu és 1417 i a l’Alt Urgell 1085, mentre que la taxa de transmissió és de 1’75 i 1’65, 
respectivament. La situació és molt complicada. 

Per això no hi ha cap més remei que aplicar mesures. 
Les que s’apliquen aquesta matinada són: 

 Confinament perimetral de Catalunya durant tota la setmana, i municipal de cap de 
setmana (de divendres a les 6 h a dilluns a les 6 h)

 Centres comercials i recintes comercials tancats (excepte comerços d’alimentació o 
productes essencials)

 Comerços de més de 800 m²: limitar la superfície a 800m² i amb un 30% d’aforament 
 Aforament als comerços d’un 30%
 Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives tancades. Excepte 

els arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art, i centres de creació i arts visuals 
(aforament al 33%.)

 Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats 
extraescolars, excepte les que mantinguin el grup de convivència estable de l’escola.

 Es mantenen els bars i restaurants tancats; el repartiment a domicili s’amplia fins les 23h 
 Es mantenen les escoles obertes (Universitats amb educació a distància)
 Continuen prohibides les reunions de més de 6 persones
 Es manté el toc de queda

De cara als treballadors transfronterers, la frontera amb Andorra continua oberta, però amb les 
restriccions només podeu circular per Catalunya pels motius justificats. Per tant, com que és 
un desplaçament per anar i tornar al lloc de treball podeu transitar per la frontera presentant el 
carnet acreditatiu de la vostra condició laboral i/o amb el certificat d’auto responsabilitat, que 
podeu descarregar aquí: https://bit.ly/2HOw3Ct 

Veurem com funcionen aquestes mesures que a nivell econòmic i social són molt lesives per a 
molta gent. Per això necessitem que funcionin i que el temps d’aplicació sigui el mínim possible, 
però ara són imprescindibles per evitar saturar els hospitals (l’atenció primària ja ho està) i, per 
tant, que la mortalitat (i el dolor) no es dispari. No oblidem que parlem de persones i famílies. 

Tots els ànims a tots els sanitaris que estan treballant de valent en aquesta pandèmia, com 
sempre, donant-ho tot. Especialment als de la Seu i del Pirineu, on l’aïllament i la distància ho 
complica tot molt més. 

Recordem que totes aquestes mesures són per disminuir els nostres contactes socials. A menys 
contactes, menys contagis (un 2% de la població és portadora asimptomàtica sense saber-ho).

Per tant, mínims contactes, i tots ells amb totes les mesures preventives de 
la #distànciamansmascareta 

Recordem: 
  Reduir la interacció social
  Reduir la mobilitat

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZWYRpxb2Y9trDAny1HCvwlfKcqUQyakkEXeLQAsGCDW5viBiFN6tW0R9gm_ddlHq83czPIO6uf6lX9cQp0p_-radPGHpbhVwvjEI_ZXSZmSzDoQCl6QXUVLo_VI8kaIZi5YtyCwuirOfWew8OPboAzW3a8HhiYYltJnMy0oeEaWGdeHFpo66YrkFZZeZ1_PVck&__tn__=-%5dK-R
https://bit.ly/2HOw3Ct?fbclid=IwAR3vPU5vLdPp4JEUIgELUCXMLhlsFN2lYWByJq5jhpFcaewC2cbBvxlGjG0
https://www.facebook.com/hashtag/dist%C3%A0nciamansmascareta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYRpxb2Y9trDAny1HCvwlfKcqUQyakkEXeLQAsGCDW5viBiFN6tW0R9gm_ddlHq83czPIO6uf6lX9cQp0p_-radPGHpbhVwvjEI_ZXSZmSzDoQCl6QXUVLo_VI8kaIZi5YtyCwuirOfWew8OPboAzW3a8HhiYYltJnMy0oeEaWGdeHFpo66YrkFZZeZ1_PVck&__tn__=*NK-R
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  Protegir els grups de risc
   Mascareta
  Higiene de mans
  Distància
  Ventilar espais

I sobretot   
 Aïllament si PCR + pendent o contacte estret (Això és clau! I no ho fem prou bé!)

Totes aquestes mesures restrictives, si no fem l’aïllament quan tenim una PCR positiva o som 
contactes estrets, no serviran de res. 

Vinga i ànims a tothom, que això és molt llarg i dur, però no ens podem rendir!

2 de novembre 
Bona nit!
Les dades d’avui sembla que indiquen una milloria, o almenys una tendència a la milloria. A Ca-
talunya baixa la taxa de transmissió, però encara és superior a 1. A l’Alt Urgell i a la Seu per fi se 
situa per sota d’1, i el risc de rebrot comença el descens. A tot el Pirineu sembla que la tendència 
és bona. 

Però no ens podem relaxar, queda molt camí (i dur) per endavant. Aquesta tendència -si es con-
firma- trigarà com a mínim 15 dies a notar-se en els ingressos a hospitals i les UCIs i 30 dies en 
la mortalitat, pel que el risc de col·lapse hospitalari segueix ben present. Calma i a seguir fent 
les coses de la millor manera possible. No es pot descartar cap escenari. 

Ara mateix a la Seu tenim 10 pacients ingressats a la Fundació Sant Hospital, amb 102 casos ac-
tius aïllats a casa i uns 260 contactes estrets. Quant a grups escolars, n’hi ha 2 de confinats. Les 
dades a la Seu i l’Alt Urgell són:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZWwbf95BoZTvGKRXzSh-qqrS7JnhdWyfkNhym0l2pq-nXHg1qUuB9odFqH7pTelFCH34iN2JCFP0CWKppNkc7UGfyM1CSV2MpqKv4pqsQtSiNZ17V7hFImwxN2g_VKQ0_kZiMlhKQ5w_vVbcv4ecKpij4bC1ZnK2LsOSlVzBJxywyunbq-HbifqMPgxNQGhxEM&__tn__=-%5dK-R
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• RHO7  0.84 K /  0.88 K
• Risc de Rebrot 654 K /  582 K
•% positius  9.64%
Poc a poc 

A Catalunya avui hi ha 2.687 persones ingressades per Covid-19 (+160), 481 a les UCIs (+16). 
Ahir es van diagnosticar 3.652 nous positius. Els índexs són:

• RHO7  1.12 K
• Risc de Rebrot  835 K
• % positius  12.22%

La millor dada és el descens de la taxa de transmissió, però necessitem que estigui per sota d’1. 

A Andorra actualment hi ha 1.265 casos actius, 10 menys respecte ahir. D’aquests, 31 persones 
estan hospitalitzades (23 a planta i 8 a l’UCI). Es registren un total de 3.548 altes i 75 defuncions 
des de l’inici de la pandèmia. Poc a poc van baixant també els índexs al nostre país veí. 

A la Seu ja s’estan diagnosticant la majoria de casos amb els tests antigènics (per fi), fet que re-
presenta una gran millora perquè es guanya molt temps des que s’inicien els símptomes fins que 
s’aïlla i s’estudia els contactes. Moltes gràcies a tot el personal sanitari que està fent un esforç 
immens per controlar la pandèmia! 

Vull compartir, de nou, aquesta entrevista a la Marta Soca, gestora Covid i RECO de l’Alt Urgell. 
Les seves reflexions sobre el nostre comportament social durant la pandèmia (ella que ho viu 
de prop i sap què representa) són imprescindibles. 

També comparteixo aquest estudi publicat al JAMA que demostra com portar mascareta NO 
disminueix la saturació d’oxigen en la gent gran. Per tant, desmenteix la fake new que els negaci-
onistes utilitzen per evitar de dur-la . És una de les principals mesures per evitar els contagis!

 https://bit.ly/35WpEhe

Avui al Ple de l’Ajuntament hem aprovat una rebaixa de l’IBI urbà del 0’5% per l’any 2021, així 
com l’exempció de la taxa d’ocupació de via pública de taules i cadires i parades de mercat per 
tot aquest 2020 i una ampliació de les subvencions per als autònoms afectats per la crisi gene-
rada per la Covid19. Dins les nostres possibilitats, estem al costat de les famílies, els autònoms 
i empreses de la Seu.

 https://juntsxlaseu.cat/UwHE8 

Abans de fer els vostres plans seguiu aquests consells per minimitzar el risc de contagi: 
 Millor espais oberts que tancats
 Millor poca gent que molta
 Millor coneguts que desconeguts
 Millor només el grup bombolla 

Com diu @DucMàntua “Feu-vos a la idea que només anirem bé quan a les persones que s’infec-
tin, se’ls pregunti qui són els seus contactes estrets i la gran majoria responguin que només les 
poques persones amb qui conviuen. És l’única via pel moment, fiqueu-vos-ho al cap!”

Som-hi! Ànims que anem pel bon camí, però queden molts quilòmetres per recórrer: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35WpEhe%3Ffbclid%3DIwAR3P-oezc628KNQB7lN1TTFm-o8raOsKqjude0Pw3D1RpVhySJ91XVgxXiY&h=AT3FzLHGVEthhda3Tn7XBc-cCTQevoAnsy65bLHm-9ENbL0s878232WdC6hB_AepuCZsppRWs22ZDvtGse3rnki9vRK0G1cVsH36s0Y9oq-v386d8J7Wp0UGnlNaYxqeYA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ilJDvE2maXHKqHG3Vl6mEo3hCUtcT0BUIrHVAKJ9340DMQfXb21trejX59QFcs_XRSEe1R52WeztvjeNgnLlANhvyflQUaFXXyedRLTtMnUNVeZ8BXSsxvHDFBE1m-oq_WjXnb3FmvbfRd_rhJ1ZQK-ufgWpdym2ngx7FTgKLN-k9nw8B08xxQ7XNIqcg_0qCi6MykGWk8aM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjuntsxlaseu.cat%2FUwHE8%3Ffbclid%3DIwAR0PMVxKHqMIV-SuvX8HNhw7PXO3qCJ7dDuP92cHIf2hC-ps1AVar2Rnr64&h=AT2SPoZIz3OrrcUlaCZG8ZboG4DepDskT7-z_bLmNGkPFrrotI6lkkRyKjNo-28fRZ2wFiIHhiYviYuXb7TsVhMLwEnXr-C1KaQnVvDmoOvROYYhk2fNctBtxrXyRHntPg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ilJDvE2maXHKqHG3Vl6mEo3hCUtcT0BUIrHVAKJ9340DMQfXb21trejX59QFcs_XRSEe1R52WeztvjeNgnLlANhvyflQUaFXXyedRLTtMnUNVeZ8BXSsxvHDFBE1m-oq_WjXnb3FmvbfRd_rhJ1ZQK-ufgWpdym2ngx7FTgKLN-k9nw8B08xxQ7XNIqcg_0qCi6MykGWk8aM
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 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Aïllament estricte si PCR pendent, positiva o contacte estret

4/11 
Bona nit!
Es confirma que la taxa de transmissió es manté per sota d’1 a la Seu, a l’Alt Urgell i a tota 
la vegueria del Pirineu. És el primer pas per disminuir el risc, els positius, els ingressats, els 
pacients a les UCI i les defuncions. Tot això anirà amb unes setmanes de retard, però el 1r pas 
(importantíssim), ja el tenim. 

Les dades d’avui a la Seu i a l’Alt Urgell són: 
• RHO7  0.63 = /  0.63 K
• Risc de Rebrot  538 I️/  456 K
• % positius  9.50%

A la Fundació Sant Hospital tenim 11 pacients ingressats amb #Covid19 (avui hem de lamentar 
una nova defunció, descansi en pau) i a casa hi ha aïllades 98 persones positives i 254 contactes 
estrets. Encara tenim força pressió hospitalària, queda molt camí. 

Al total de Catalunya avui hi ha 2.732 persones ingressades (+61), 489 a les UCI (-1) amb 3.710 
nous positius. S’han reportat 38 noves defuncions (DEP). Els índexs són: 

• RHO7  0’96 K VERD!!!! 
• Risc de Rebrot  747 K
• % positius  11.69%

Per fi tenim la RHO < 1, però encara hi ha massa pressió als hospitals i encara augmentarà més.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224883570463035&set=pcb.10224883578503236&__cft__%5b0%5d=AZWwbf95BoZTvGKRXzSh-qqrS7JnhdWyfkNhym0l2pq-nXHg1qUuB9odFqH7pTelFCH34iN2JCFP0CWKppNkc7UGfyM1CSV2MpqKv4pqsQtSiNZ17V7hFImwxN2g_VKQ0_kZiMlhKQ5w_vVbcv4ecKpij4bC1ZnK2LsOSlVzBJxywyunbq-HbifqMPgxNQGhxEM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224883570463035&set=pcb.10224883578503236&__cft__%5b0%5d=AZWwbf95BoZTvGKRXzSh-qqrS7JnhdWyfkNhym0l2pq-nXHg1qUuB9odFqH7pTelFCH34iN2JCFP0CWKppNkc7UGfyM1CSV2MpqKv4pqsQtSiNZ17V7hFImwxN2g_VKQ0_kZiMlhKQ5w_vVbcv4ecKpij4bC1ZnK2LsOSlVzBJxywyunbq-HbifqMPgxNQGhxEM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZXWkbYO_2Z19O61mzGRPRywZI6k-ou0UcaMUwA6E7xhhHPa62AwalY9hoQ7PJY5V9F9Fu0WJfD5rRkSw4C5Ib_pb4QMFuxTy9nZEYzrROAb7LmrIGp3Gpnl1N-0OEZNXp7Mk_OKGcWFmYVSYMkYqHCjs-UKvX1pMoedAlL5aJ7tiex9IThi5FjaLAuisJAajeQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWkbYO_2Z19O61mzGRPRywZI6k-ou0UcaMUwA6E7xhhHPa62AwalY9hoQ7PJY5V9F9Fu0WJfD5rRkSw4C5Ib_pb4QMFuxTy9nZEYzrROAb7LmrIGp3Gpnl1N-0OEZNXp7Mk_OKGcWFmYVSYMkYqHCjs-UKvX1pMoedAlL5aJ7tiex9IThi5FjaLAuisJAajeQ&__tn__=*NK-R
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De fet avui el Departament de Salut ha anunciat que, per aixecar les restriccions, caldrà complir 
3 requisits de forma estable: 

 Velocitat de contagi per sota d’1 
 Llits d’UCI ocupats a Catalunya no per sobre dels 300 malalts de Covid
 Detecció de menys de 1.000 nous contagis diaris

De moment 1 de 3 (i 1r dia que es compleix en molt temps) i molt lluny dels altres 2. 

Per tant, no ens relaxem i seguim amb les mesures per reduir els contactes (i aquests mínims 
cal fer-los amb #distànciamansmascareta) i complint els aïllaments de manera estricta quan 
toqui.  Grup bombolla (i res més!) 

Avui el Dr. Oriol Mitjà també comenta que en el seu estudi els test d’antígens funcionen en 
#asimptomàtics i recomana el seu ús en activitats on hi hagi risc de transmissió per evitar nous 
rebrots. Actualment a la Seu en fem uns 50 diaris i la majoria de diagnòstics ja els fem així. Hem 
guanyat molt temps.   https://bit.ly/2HXJlwJ

Sabeu que avui a la Seu hem activat la targeta moneder amb un doble objectiu: 
 Donar suport a les persones en situació d’ERTO o d’atur
 Dinamitzar l’economia local

Posteriorment servirà també perquè les associacions empresarials puguin fer campanyes de 
fidelització. De les dificultats cal fer-ne oportunitats. Bona feina Mireia Font i equip! 

 https://bit.ly/3jV5Csb

Comparteixo aquesta entrevista al Diari Bondia a una de les nostres principals ambaixadores, 
Pilar Alaez Gil, una guia fantàstica del nostre patrimoni i la nostra història. Les seves reflexions 
són molt encertades.   https://bit.ly/2HXKkgp

Com sempre, us recordo les mesures que ens han de portar a controlar la pandèmia i poder 
tornar a una “normalitat” que tan necessitem, en tots els aspectes:

 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Aïllament si PCR +, pendent o contacte estret (Això és clau!) 

A hores d’ara encara no coneixem el guanyador de les eleccions als Estats Units i, probablement, 
l’acabarà decidint un jutge després de recomptar tot el vot per correu. Ha estat una nit llarga, 
però m’ha agradat molt seguir-la al costat del meu fill que hi està molt interessat i motivat. 
Apostem per Biden, no sé si amb el cap o amb el cor (o pel vot del districte 2 de Nebraska )

https://www.facebook.com/hashtag/dist%C3%A0nciamansmascareta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWkbYO_2Z19O61mzGRPRywZI6k-ou0UcaMUwA6E7xhhHPa62AwalY9hoQ7PJY5V9F9Fu0WJfD5rRkSw4C5Ib_pb4QMFuxTy9nZEYzrROAb7LmrIGp3Gpnl1N-0OEZNXp7Mk_OKGcWFmYVSYMkYqHCjs-UKvX1pMoedAlL5aJ7tiex9IThi5FjaLAuisJAajeQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/asimptom%C3%A0tics?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWkbYO_2Z19O61mzGRPRywZI6k-ou0UcaMUwA6E7xhhHPa62AwalY9hoQ7PJY5V9F9Fu0WJfD5rRkSw4C5Ib_pb4QMFuxTy9nZEYzrROAb7LmrIGp3Gpnl1N-0OEZNXp7Mk_OKGcWFmYVSYMkYqHCjs-UKvX1pMoedAlL5aJ7tiex9IThi5FjaLAuisJAajeQ&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2HXJlwJ%3Ffbclid%3DIwAR0Fwbp9_m6nndmg7qkA56hDvnRdUrpTCRBna48bYMl9cLsltJClX-gx8j4&h=AT20oIB4a1OHiKaaxJyJTQ8sVj_rL1rFr19YdoxPPp-iIT9kl7wo46P1VxEQusB677hMMA7A2USIjHfPlU6GziRKfVpsexiKlse2kZVxHkCwMKldI7HNxS7vuCXjRHnUBA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3O0XDrwWhAAJlY7XwcYMp3Rl6CHiR__Zw3GFZ4T99TYS6-goK0gR2jq0sEClSL5chv-8caPFWcY9OvbEi1ASlLwWg47ewn5AgSfVMreZmAxBqVcUPvHZxRIjjtPhWNRNoCXnweSYUxzPS5BXwJZ5g1MH1XyXixXUaBwaOsAN_Y0YJ4zKyAGmM5K_v10dhNdy3lc2vNKnU6mbE
https://www.facebook.com/mireia.font.73?__cft__%5b0%5d=AZXWkbYO_2Z19O61mzGRPRywZI6k-ou0UcaMUwA6E7xhhHPa62AwalY9hoQ7PJY5V9F9Fu0WJfD5rRkSw4C5Ib_pb4QMFuxTy9nZEYzrROAb7LmrIGp3Gpnl1N-0OEZNXp7Mk_OKGcWFmYVSYMkYqHCjs-UKvX1pMoedAlL5aJ7tiex9IThi5FjaLAuisJAajeQ&__tn__=-%5dK-R
https://bit.ly/3jV5Csb?fbclid=IwAR2J6QZ9f33ZGzRlugLKmjo4TfIVD87vHqZ6jDNs_Im1DxfqC4wy8QcrVa0
https://www.facebook.com/diaribondia/?__cft__%5b0%5d=AZXWkbYO_2Z19O61mzGRPRywZI6k-ou0UcaMUwA6E7xhhHPa62AwalY9hoQ7PJY5V9F9Fu0WJfD5rRkSw4C5Ib_pb4QMFuxTy9nZEYzrROAb7LmrIGp3Gpnl1N-0OEZNXp7Mk_OKGcWFmYVSYMkYqHCjs-UKvX1pMoedAlL5aJ7tiex9IThi5FjaLAuisJAajeQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pilar.alaezgil?__cft__%5b0%5d=AZXWkbYO_2Z19O61mzGRPRywZI6k-ou0UcaMUwA6E7xhhHPa62AwalY9hoQ7PJY5V9F9Fu0WJfD5rRkSw4C5Ib_pb4QMFuxTy9nZEYzrROAb7LmrIGp3Gpnl1N-0OEZNXp7Mk_OKGcWFmYVSYMkYqHCjs-UKvX1pMoedAlL5aJ7tiex9IThi5FjaLAuisJAajeQ&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2HXKkgp%3Ffbclid%3DIwAR00QXflYI-beNST-62qaucuLM8hv8U4xg17sBRdVaAcY6BvO30ZW8eXCbg&h=AT29DER1U6pWt5RwSHBdhQwuoGZtrvruy-CRB9P7aCuJnAfCtDEnNtZ6OFMZhfXnJdGLO6rr9XRJOKEHFZdd_ZPJiFuklUXgHtwEkSCAfFXAGE3qPEguzLlpznOb2ylyxg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3O0XDrwWhAAJlY7XwcYMp3Rl6CHiR__Zw3GFZ4T99TYS6-goK0gR2jq0sEClSL5chv-8caPFWcY9OvbEi1ASlLwWg47ewn5AgSfVMreZmAxBqVcUPvHZxRIjjtPhWNRNoCXnweSYUxzPS5BXwJZ5g1MH1XyXixXUaBwaOsAN_Y0YJ4zKyAGmM5K_v10dhNdy3lc2vNKnU6mbE
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6/11
Bona nit!
Seguim amb la taxa de reproducció per sota d’1 i amb el risc de rebrot en lent descens. Això ens 
indica que els casos van disminuint, però com que l’afectació als hospitals i la mortalitat tenen 
el seu efecte al cap de 2 o 3 setmanes, encara seguirem amb els hospitals (també el de la Seu) 
força tensionats. Hem de seguir amb la mateixa tendència, no hi ha un altre camí. 

Avui a la Fundació Sant Hospital tenim 13 pacients ingressats per Covid19; a casa aïllats hi ha 94 
pacients positius i uns 230 contactes estrets. A les escoles tenim 3 grups confinats. Els índexs a 
la Seu i Alt Urgell són: 

• RHO7  0.68 I️ /  0.69 I️
• Risc de Rebrot  507 K/  465
• % positius  9.42%

De fet, segons els gràfics de @gmnzgerard al Pirineu tenim 3 comarques  , 2    i 1  

Falta molt camí encara. 

Recupero les abraçades virtuals per enviar-ne una de ben forta a tots als professionals positius 
de Covid de la FSH, el CAP i el Taller Claror. Molts ànims a tots/es! De fet, a l’hospital, el proper 
dilluns, ja es començarà a recuperar part de l’activitat programada que es va suspendre pel brot 
hospitalari, poc a poc. 

A nivell de tota Catalunya avui hi ha 2.725 ingressats (-45), 471 d’ells a les UCIs (-14), però ahir 
es van reportar encara 5.011 nous positius. La Rho7 és de 0’94 i el risc de rebrot de 731. Cal que 
disminueixi encara més la Rho o tardarem massa a millorar la pressió a hospitals i UCIs (Gràfics 
@naciodigital i @gmnzgerard). No ens relaxem!

Fa dies que no us poso les dades d’Espanya, però cal comentar que el Ministerio de Sanidad ha 
aplicat un nou criteri de recompte de manera que, ara, la xifra total de morts a Espanya augmen-
ta fins a 38.833 i la de contagis fins a 1.328.832. La mortalitat, segons el mètode Momo, supera les 
60.000 defuncions. El meu condol a totes persones difuntes i les seves famílies. 

Al món ja es comptabilitzen gairebé 50 milions d’afectats (49.343.065), amb 35.131.208 pacients 
recuperats, 1.243.986 han mort i 99.536 romanen ingressats a les UCIs. Situació complicada a 
molts països. 

A Andorra avui es registren 1.173 casos actius, 29 menys respecte ahir. Del total, hi ha 27 perso-
nes ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (17 a planta i 10 a l’UCI). A la planta 
especial habilitada al Cedre hi ha 6 residents. El contagis també van clarament a la baixa. 

Avui us escric el report una mica abans perquè a les 20h vull veure el partit que el AE Sedis Bàs-
quet Cadí #LaSeu juga a la pista de l’IDK Euskotren, amb qui està empatat a la Lliga Femenina 
de bàsquet. Molta sort equip! Estem molt contents de veure la tornada a la pista de la gran Yure 
Díaz #sentelsedis 
Ho podeu seguir aquí  bit.ly/38h8q0Q

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sedisbasquet/?__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sedisbasquet/?__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/laseu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/yure.diaz.79?__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/yure.diaz.79?__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sentelsedis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/38h8q0Q?fbclid=IwAR3lo4P5KTSIGZm04x1ECBpywySlTiY2b-Y3gXg4YyGH9E_OcKuA1p1j-KA
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I demà, per passar millor el confinament municipal, a la tarda tenim una nova conferència on-
line del ‘Parlem d’Història - Desenterrant el passat’. Carles Gascon Chopo ens parlarà de “Santa 
Maria de les Peces, 1543. Les primeres falles documentades de Catalunya”. 
Ho podeu seguir aquí   https://youtu.be/q76B4hO1qXk

Suposo que recordeu que els caps de setmana hem de complir amb el confinament perimetral 
municipal i ja sabeu que avui el Govern ha ampliat el toc de queda (confinament nocturn) fins 
al 23 de novembre. 

Ànims a tothom! Són mesures necessàries si volem millorar, 
i és imprescindible millorar. 

Com sempre, recordeu: 
 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Aïllament si PCR +, pendent o contacte estret (Això és clau!)

#reduïmcontactes  i  Aïllament

Per cert, acabo felicitant a Joe Biden, (gairebé) nou president dels Estats Units amb el major 
número de vots de la història. Enhorabona a tots els demòcrates i força per la difícil feina de 
reconstruir un país que durant 4 anys s’ha dividit en 2. Almenys allà no ha estat un tribunal qui 
ha triat el president. (  @evanvucci de @ap)

12/11 
Bona nit!
Ahir vam conèixer un brot de Covid a la Llar de St. Josep, amb una treballadora i 6 residents 
positius (tots asimptomàtics). La resta (treballadors, religioses i resta de residents) han estat 
negatius. Tal i com estava previst per si passava, s’han sectoritzat diferents zones pels positius, 
contactes i negatius. Demà es repetirà l’estudi per detectar al més aviat possible nous positius. 
Òbviament és una molt mala notícia i enviem molts ànims als afectats, famílies, la comunitat 
religiosa i tots els professionals que s’estan bolcant per controlar-ho. 

Del brot del Consell Comarcal, la resta de treballadors van ser negatius; esperem que els afec-
tats es recuperin aviat i tothom pugui tornar a la normalitat ben aviat. Poc a poc. 

A la Seu avui tenim 13 pacients ingressats a la Fundació Sant Hospital; aïllats al domicili 111 posi-
tius i uns 300 contactes estrets. L’índex de brot està en 1.120 a la Seu i 827 a l’Alt Urgell, i la taxa 
de transmissió en 1’67 i 1’4, respectivament. Estem fent moltes proves, entre tests antigènics i 
PCR (els darrers 4 dies se n’ha fet més de 600); esperem que aviat es noti l’esforç.

Al conjunt del Pirineu la tendència és similar, amb 26 pacients ingressats, un índex de risc de 
694 (pujant) i una taxa de transmissió d’1’36. Cal baixar aquesta taxa com més aviat millor. 

https://www.facebook.com/carles.gasconchopo?__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=-%5dK-R
https://youtu.be/q76B4hO1qXk
https://www.facebook.com/hashtag/redu%C3%AFmcontactes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZWpPk_wyiTxKH6v-WkyQTG1V4pKiDpyHRNeVziNrrcP1wjEf9ZFYFVtJ1rnpHbmIey2IN7L4g-hKSgTK6cFxXr5bfZKF3X8981Jwm_-EFLzwIix_oXgKFfPN86XiWzXRdIwDA0wXe14WZE0fOIxUWJ1MaAgyQs_v9Q_P4bKUpqmX1JCIICfy0RL6thmKrXGnBg&__tn__=-%5dK-R
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En canvi, al global de Catalunya la tendència és a la millora tant dels índexs com dels positius 
diaris. Avui és el primer dia en molt de temps que han baixat els llits d’UCI ocupats per malalts 
de covid19. Tot i això, tenim molts malalts a UCI i moltes defuncions  
La RHO7 és de 0’87 i el Risc de Rebrot de 595. Hi ha 2687(+12) ingressats, 583(-14) a les UCI. 
Avui es reporten 3.775 nous positius i 141 noves defuncions (total 14.886). 

Avui el Govern ha anunciat que prorroga les mesures restrictives 10 dies més, fins el 23 de no-
vembre i es permet l’obertura dels centres d’estètica, però compte que NO entraran en vigor 
fins la seva publicació al DOGC, prevista durant la matinada de divendres 13 a dissabte 14 de 
novembre. 

En principi, a partir del 24 de novembre les mesures s’haurien de començar a relaxar. Esperem 
que així sigui, perquè epidemiològicament estem millor, i perquè ho necessitem urgentment des 
del punt de vista econòmic i social.

És molt important complir els aïllaments dels positius i dels seus contactes. És fonamental 
diagnosticar els positius el més ràpid possible (i ara ho estem fent amb els tests antigènics i 
amb les PCR fetes a la FSH i a Andorra), però si després aquests (i els seus contactes) no fan 
l’aïllament, no farem res. Si us plau, compliu els aïllaments quan toqui, a tots ens tocarà, en un 
moment o altre. 

I animo a totes les empreses a facilitar al màxim el teletreball, per disminuir contactes (i per 
tant contagis) a la feina, cal que tothom que pugui s’estigui a casa seva fent la feina. Menys 
viatges, menys contactes, menys contagis, menys hospitalitzacions i menys morts (recordeu: 
persones, vides, famílies i somnis) 

I també és fonamental ventilar les habitacions i renovar l’aire cada cert 
temps, sobretot durant i després de les visites o en espais compartits.

Només cal:
J Una obertura mínima de 20 cm
J Ventilant el màxim possible (mínim 10-15 minuts cada hora)

Ahir em van entrevistar al “Fil directe amb l’alcalde” de Ràdio Seu, parlant de la pandèmia a casa 
nostra i de molts altres temes municipals. Si ho voleu recuperar ho podeu trobar aquí: 

 https://bit.ly/3lCBX8M

Com sempre, recordeu les mesures fonamentals, són les que salven vides (i 
ens permetran recuperar-nos abans): 

 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Aïllament si PCR+, pendent o contacte estret 

#reduïmcontactes  i  Aïllament

https://www.facebook.com/radio.seu?__cft__%5b0%5d=AZWpPk_wyiTxKH6v-WkyQTG1V4pKiDpyHRNeVziNrrcP1wjEf9ZFYFVtJ1rnpHbmIey2IN7L4g-hKSgTK6cFxXr5bfZKF3X8981Jwm_-EFLzwIix_oXgKFfPN86XiWzXRdIwDA0wXe14WZE0fOIxUWJ1MaAgyQs_v9Q_P4bKUpqmX1JCIICfy0RL6thmKrXGnBg&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3lCBX8M%3Ffbclid%3DIwAR2XBl3Y_ZDGlRncvhmVZuDxAlVxUIIpwSTmTuOXGSVbsUsMMKgch5BBeMA&h=AT169wIrFWbyMvCuU_eBNBlKtPrIB1l28F-7IATYnuhjNYVxoyqCiMQ0IW5tC6wnlMXR0Jt8B_6zlXCf9cfyk1Dlr3WLanojzw_3xCJ5Zhoie9d_ulCNoPfeBJtDdq4Sow&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1B-Zdx1eIlXrJmQQZEyRj3miOCdn0bwviauf-r81PEp0CHzcHr4guvYlTpDYr-k2W706Z6FDXu9hfVjNHsN5v4Sn6qaqOv_6HeKtxSVB1KQBljRVpA5RpZziFj60tVO1pKbn6b4S2xigKxACvG0lg4lZBa9STE-nhz_yNaMHmTGBAv61CqF_9MMTetGkvZKWEfzYNY088nD-k
https://www.facebook.com/hashtag/redu%C3%AFmcontactes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=*NK-R
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16/11
Bona nit!
Sembla que els darrers dies ha frenat lleugerament el repunt de contagis a l’Alt Urgell i al Pi-
rineu. Tot i això ens preocupa molt el brot de la Llar de Sant Josep on, de moment, tots els 
positius són asimptomàtics. Tots els nostres ànims als professionals, religioses, residents i les 
seves famílies. 

Ara mateix a la Seu i l’Alt Urgell tenim 11 ingressats a la FSH, 102 pacients aïllats al domicili i 368 
contactes estrets també confinats. A nivell escolar, hi ha 4 grups escolars confinats. La taxa de 
transmissió és d’1.25 i 1.03, respectivament, i el risc de rebrot de 995 i 675 (tot de baixada, però 
encara massa alt). 

En el conjunt de la vegueria de l’Alt Pirineu també sembla que, poc a poc, anem millorant. Avui 
tenim una taxa de transmissió d’1.18, amb un risc de rebrot de 679. Ara tenim 25 ingressats i 15 
grups escolars aïllats. La situació encara és complexa, però va de baixada. 

A Catalunya avui tenim 2.535 ingressats (+11), 587 a les UCIs (+7). La taxa de transmissió és de 
0’78 i el risc de rebrot de 438. També anem pel bon camí, però encara hi ha massa malalts a les 
UCIs, cal rebaixar-ne el nombre! 

A Andorra actualment hi ha 1.008 casos actius, dels quals 7 es troben ingressats a planta de 
l’hospital i 8 a l’UCI. Des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 4.830 altes i 76 defuncions, d’un 
total de 5.914 afectats totals. 

Les dades oficials de mortalitat de Espanya del Ministerio reporten 41.253 defuncions. En can-
vi, l’estadística del MoMo informa d’un increment de mortalitat de 60.437 persones en aquest 
2020, amb 2 pics clars d’increment (una molt gran per la 1a onada del març-abril i una altra, 
menys important, que comença a l’octubre). Massa dolor, el nostre condol a totes les famílies.

Us deixo una entrevista al Dr. Padrós on parla del sistema sanitari català i l’afectació de la pan-
dèmia. Com ell diu “un model que ha estat d’èxit, però pensat per les necessitats dels noranta 
del segle passat i ara la Covid ha despullat tot això.” Hi estic totalment d’acord i, a més a més, 
no podem esperar a fer les reformes imprescindibles.   https://bit.ly/38KyT7d 

Per mirar que les ajudes de l’Ajuntament arribin al màxim de gent possible hem obert una terce-
ra convocatòria d’ajuts a empreses i autònoms de la Seu amb ingressos reduïts per la Covid-19.

Aquí teniu la info:
  https://bit.ly/38MqHmQ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38KyT7d%3Ffbclid%3DIwAR02ENQQdnDL67w1AAGeIu8vvjGL9ky1w6qIZI0Prt5XYC0Ayhrk9Kq0aKw&h=AT2Mo33xieYDSXQiXge2tylxuDBfCuQoRPfsT_x9p6d7Q8p4AfhlHfKrbAr6KL8eYHSwHw7t2rzPkTOjTgMFE-JKJDdu2CECm_4-Cs8ggEFGdF0k4GYMGramIRddPxrrQQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Ill5CvcT7Kz7KfjLP2xb-1gM8jd_fxzXzkjVpO8R1dFYdNDYUVUoB9S2j3Wf6Fxl1ovpTxEbnz9HGTsC_FNWbBc5MRvUu4cfaywthkzS02Mf6c8cVxsPYIzxhs5gfGdJZ2fRnxuVjtbQ2pYfx5kv1n5YQr9z0r_jsv4y4MrLxEqIBIsTjpA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38MqHmQ%3Ffbclid%3DIwAR3QTwMpx_7TGHsJOtwcPfBfbcbXkOVkaERt1bzgNHt3UZ3lnCuuDOjtFKs&h=AT1VCv5lClIkd4TmVOf5VSXiFiX4Jn1CmHv3-AWmuU6EXiF3KWFMhoMZhHy6EU7BGJtTjKty6BW56kpo9SK-I-xilxGfIB0EmPg1746J6cri0WoyFVm4IqhhGEqan9OKtA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Ill5CvcT7Kz7KfjLP2xb-1gM8jd_fxzXzkjVpO8R1dFYdNDYUVUoB9S2j3Wf6Fxl1ovpTxEbnz9HGTsC_FNWbBc5MRvUu4cfaywthkzS02Mf6c8cVxsPYIzxhs5gfGdJZ2fRnxuVjtbQ2pYfx5kv1n5YQr9z0r_jsv4y4MrLxEqIBIsTjpA
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I aquest any el #granrecapte2020 és virtual a causa de la crisi de la Covid. Vist que s’ha incre-
mentat molt el nombre de famílies usuàries del banc dels aliments, és important participar-hi 
més que mai amb donatius a les caixes dels supermercat o online.  https://bit.ly/3f6kCmc 

La catedral i el Museu Diocesà d’Urgell han organitzat un joc de descoberta adaptada a la situa-
ció actual. Una activitat per fer en família entre totes aquestes restriccions. 
Aquí ho expliquen  https://bit.ly/336RC9x 

Com sempre, acabo amb les mesures fonamentals:
 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Aïllament si PCR+, pendent o contacte estret

#reduïmcontactes  i  Aïllament si PCR positiva, pendent o contacte estret 
d’un positiu  

20/11 
Bona nit!
Seguim molt preocupats pel brot de Covid19 que afecta la Llar de St. Josep. Ara mateix hi ha 53 
residents i 11 treballadores positives. Ahir, per ajudar a sectoritzar, es van traslladar 26 dels re-
sidents a Puigcerdà. Una de les residents ha requerit ingrés hospitalari. I avui s’ha fet una crida 
per contractar personal. Molta força a tots els professionals i religioses implicats, així com als 
residents i les seves famílies.

Ara mateix a la Seu tenim 8 pacients ingressats a la Fundació Sant Hospital i al domicili hi tenim 
112 positius (incloent els de la Llar) i 344 contactes estrets confinats. Tenim 4 grups escolars 
confinats. La taxa de transmissió és de 0’94 a la Seu i 0’88 a l’Alt Urgell i el risc de rebrot de 745 
i 541, respectivament. 

Al conjunt del Pirineu els índexs van baixant i avui, per fi, s’ha arribat a una taxa de transmissió 
d’1 . El risc de rebrot és de 589. Tenim 23 ingressats i 24 grups escolars confinats. Ens falta molt 
de camí encara. Ànims a tota la vegueria. 

A Catalunya la tendència segueix essent bona gràcies a les restriccions, la responsabilitat indi-
vidual de tothom i la feina de molts professionals. Portem 3 dies amb la taxa de transmissió a 
0’76 i el risc de brot de baixada a 353. Els ingressats són 2.194, 539 dels quals, a les UCIs (per fi 
de baixada aquesta dada). 

A Andorra avui es reporten 827 casos actius: 12 persones ingressades a planta de l’Hospital Nos-
tra Senyora Meritxell i 9 a l’UCI (6 de les quals requereixen ventilació mecànica). A la planta 
Covid habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat. Poc a poc millorant. Bona feina. 

Gràcies a aquesta millora, dilluns s’inicia l’obertura progressiva d’algunes activitats a Catalu-
nya. Us deixo unes infografies amb les mesures, tot i que la resolució encara no s’ha publicat 

https://www.facebook.com/hashtag/granrecapte2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7SmB4xVPj_KQuIOUOEr8ZELpJ21Lh7JOZTDAPxJr4fsfSKXJCXarUERM11sznAMKTbIz6yhJ21_7pYHTnPnYTnFNvsbVXq15TfgvDq4kDgt1m_aqzc98mOiknQFhOQuUuQB8mP2_-Xljoz3uaz7o9_iKLvr_h223MctlQsPyunw&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3f6kCmc%3Ffbclid%3DIwAR0p8ENWjurx-X5WLQbQr3HX6KtbtTSp-EV6AWNq1oauEDcswH3qDm2Rvc4&h=AT1cfWVVGChE5l9Tt85r1a-yUsevFuSVR_qfg76U_a4c7G8VtTqyN0LYOl9dErRUzbYpK5wTTwfJJv6OyNsGIudOQ5v-hbGRQD3821dmceV94tsp1bA03XOt2kaxGtTvlw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Ill5CvcT7Kz7KfjLP2xb-1gM8jd_fxzXzkjVpO8R1dFYdNDYUVUoB9S2j3Wf6Fxl1ovpTxEbnz9HGTsC_FNWbBc5MRvUu4cfaywthkzS02Mf6c8cVxsPYIzxhs5gfGdJZ2fRnxuVjtbQ2pYfx5kv1n5YQr9z0r_jsv4y4MrLxEqIBIsTjpA
https://bit.ly/336RC9x?fbclid=IwAR3fAh1juUjeZuVRIU5tU6jN59HsgKNujxk4Sa2p_lcsGTGn_eq9HpFx6JI
https://www.facebook.com/hashtag/redu%C3%AFmcontactes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPaGrJJlDR5VERLCYVSktA5EX89Q_RbdYU4SfQ70cAV9egdjfu-nwx4yW8R7YFX77IRH_ZMc8laqTU687BOOJhg5g9HUB6Lyaozqb7Xjx5SI9YGe3xUasngkqXjK6eEKZ5qP5-OYgKdWdNJu5lE5InhwwZMNMwqv6w2ccGqfJ2Bj9DVQYhjPE2uBeXyktRsCQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224996785973352&set=pcb.10224996789573442&__cft__%5b0%5d=AZU7SmB4xVPj_KQuIOUOEr8ZELpJ21Lh7JOZTDAPxJr4fsfSKXJCXarUERM11sznAMKTbIz6yhJ21_7pYHTnPnYTnFNvsbVXq15TfgvDq4kDgt1m_aqzc98mOiknQFhOQuUuQB8mP2_-Xljoz3uaz7o9_iKLvr_h223MctlQsPyunw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZVA6yOv3Ps11D_W9Gw6YVthJM4OTpDsf83KxCpMzJoDqkcuAfx0YAHy174stQnp1EGU1lItdvgXERTavVIFhJBCWfEFGiqxtkb5x-UlzlBKup60QxHYFypn5Zfxu_Jd5RyJvLtG1UM-3_3lMILrFFObdTt15FEXrnQ8sbRyS4LZEejBjf-JTvojFYEiboSN6Ds&__tn__=-%5dK-R
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al DOGC. L’obertura serà gradual, amb canvis cada 15 dies, si les dades epidemiològiques ho 
permeten. 

Recordeu que tenim obertes les darreres convocatòries de les ajudes de l’Ajuntament per au-
tònoms i empreses. Les no obligades a tancar finalitzen el dilluns 23 de novembre (500€ de 
subvenció) i les obligades, el divendres 27 de novembre (800 o 1.000€). 
  https://bit.ly/3kODO9E    https://bit.ly/3kQlOvx

Aquesta setmana se celebra el Gran Recapte, òbviament, amb un format diferent de l’habitual. 
Aquesta edició, però, té més importància que mai! Avui i demà podeu fer la donació als super-
mercats de la Seu. Gràcies a tothom per la col·laboració.   https://bit.ly/3pGjTx4

I des d’avui i fins al 20 de desembre es poden realitzar les donacions per la Marató 2020, aquest 
any dedicada, òbviament, a la Covid19. També ha calgut fer canvis en les activitats: aquest any 
podeu fer les donacions en unes guardioles de material reciclat fetes pels alumnes de l’Escola 
Municipal d’Art que trobareu a moltes botigues de la Seu. Gràcies!! 
  https://bit.ly/2IZFOi8

Com sempre, us comparteixo les mesures que ens han de permetre seguir avançant:
 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Ventilar espais
 Aïllament si PCR+, pendent o contacte estret

I avui deixeu-me acabar amb els drets dels infants, ja que avui és el #DiaMundialdelsDretsde-
laInfància i es commemora la Declaració dels Drets dels Infants per la @UN el 1959: 

 https://bit.ly/3pUBJwH 

“Protegiu-me de la saviesa que no plora, de la filosofia que no riu i de la gran-
desa que no s’inclina davant els nens” (K.Gibran)

I ara sí, acabo amb l’abraçada virtual més sentida i forta per a qui més s’ho mereix aquesta set-
mana: milions de gràcies Dra. Montserrat Bonet Porqueras. 
Només tinc prou paraules d’agraïment 

23/11
Bona nit!
Iniciem el 3r capítol d’aquesta maleïda pandèmia. Enmig de la 2a onada (la 3a a la plana de Llei-
da) es produeix l’obertura progressiva d’activitats. A la Seu es fa amb 6 ingressats per Covid i 
uns índexs encara alts. No tenim gaire marge. Depèn de tots que ho fem bé per controlar aquest 
virus i minimitzar els danys en vides i les conseqüències socials i econòmiques. 

Com deia, tenim 6 pacients ingressats a la FSH (2 d’ells residents de la Llar de St. Josep); a casa 
aïllats hi ha 94 positius i 306 contactes estrets. Tot i el brot a la Llar, els índexs segueixen bai-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3kODO9E%3Ffbclid%3DIwAR2QtU6L1ap15k6E_NawlNWiPWBNQsCVXbOpEtUNML9vQpFNfHmkkBBObLQ&h=AT0HMgJTRkgKBiTqlmbSFysTYHQMMgzHvHdZijZI7dRboT6RChtqPVid_6Ob09N-VGRA2rRKedwAwz8gtXo-2WzCKB5OHyhUhqk8bpe7zgFhzKdTrJjDvy7cOuCP6JMi5A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ZZSdvYWL9XalWG63O8PgKKdQsSzpUFN_ZmU2kXubZQOThej9siUmad7fmZsaaaHhFv9BBI_Bt1jrR2JHqR_1Ow8NfWbPSoLen0tvKzAEysb1Lp3YEBTn-4ZVeTNyl0zascxMO6jpsoKFvvUCsoj6lwbYZ4EIXomLuVUxH1LMu9Owq0cG0OUMArYEmx3l46Rns_22JR9YYf4Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3kQlOvx%3Ffbclid%3DIwAR3bdLMGp8kY2J2Wpx3p0RegZCo9wlJG-gKZb0VXPSh0dv3rHgnZz3YL7Yc&h=AT1gihONYKMQjlEYnuPefSSBxngExCd7EYULMNDvKKCvzhyccR15v8dNkI5SjFvZKyZHgd1QDMikBqoivAmaSXRTwWojFEl8nrxvwCvE8rYLmaSDlXVOytLr5_HHE8M8gw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ZZSdvYWL9XalWG63O8PgKKdQsSzpUFN_ZmU2kXubZQOThej9siUmad7fmZsaaaHhFv9BBI_Bt1jrR2JHqR_1Ow8NfWbPSoLen0tvKzAEysb1Lp3YEBTn-4ZVeTNyl0zascxMO6jpsoKFvvUCsoj6lwbYZ4EIXomLuVUxH1LMu9Owq0cG0OUMArYEmx3l46Rns_22JR9YYf4Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pGjTx4%3Ffbclid%3DIwAR01AkYQSnSaGq1j2mHmUMLDIRftyXcK75JUrCOumFVFNl0EwiTSnVbiAto&h=AT0weJ_ivERZmsro3eKoLz9UO59bAyw2cNBLlu517ZMxDbz4ctWGHxyInDHuzMbfG5kuTbQp3Rj1bpJZLeiHIxeStzDr15N5tTzaxPQLaUEEgX3QGQdJeQHSakrlRrP8ig&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ZZSdvYWL9XalWG63O8PgKKdQsSzpUFN_ZmU2kXubZQOThej9siUmad7fmZsaaaHhFv9BBI_Bt1jrR2JHqR_1Ow8NfWbPSoLen0tvKzAEysb1Lp3YEBTn-4ZVeTNyl0zascxMO6jpsoKFvvUCsoj6lwbYZ4EIXomLuVUxH1LMu9Owq0cG0OUMArYEmx3l46Rns_22JR9YYf4Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IZFOi8%3Ffbclid%3DIwAR1gV4VYJRnRw1XEF-V6WHw0E9E0A1YnldiDOylRe8s5r5rVsgLyFk9Tw0Y&h=AT28aIojHJrQrxQLoZuz0mHQF3clB26RoppPxIEokiEpOEw-9iuLyerR6ZEkl0OtRj-M4aAeP27ExHrCpSLzfCff2A972_pB3WdxMj5pUtiNHmmB2glqfaLZDKCd-xpZyA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ZZSdvYWL9XalWG63O8PgKKdQsSzpUFN_ZmU2kXubZQOThej9siUmad7fmZsaaaHhFv9BBI_Bt1jrR2JHqR_1Ow8NfWbPSoLen0tvKzAEysb1Lp3YEBTn-4ZVeTNyl0zascxMO6jpsoKFvvUCsoj6lwbYZ4EIXomLuVUxH1LMu9Owq0cG0OUMArYEmx3l46Rns_22JR9YYf4Y
https://www.facebook.com/hashtag/diamundialdelsdretsdelainf%C3%A0ncia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVA6yOv3Ps11D_W9Gw6YVthJM4OTpDsf83KxCpMzJoDqkcuAfx0YAHy174stQnp1EGU1lItdvgXERTavVIFhJBCWfEFGiqxtkb5x-UlzlBKup60QxHYFypn5Zfxu_Jd5RyJvLtG1UM-3_3lMILrFFObdTt15FEXrnQ8sbRyS4LZEejBjf-JTvojFYEiboSN6Ds&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diamundialdelsdretsdelainf%C3%A0ncia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVA6yOv3Ps11D_W9Gw6YVthJM4OTpDsf83KxCpMzJoDqkcuAfx0YAHy174stQnp1EGU1lItdvgXERTavVIFhJBCWfEFGiqxtkb5x-UlzlBKup60QxHYFypn5Zfxu_Jd5RyJvLtG1UM-3_3lMILrFFObdTt15FEXrnQ8sbRyS4LZEejBjf-JTvojFYEiboSN6Ds&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pUBJwH%3Ffbclid%3DIwAR3vPU5vLdPp4JEUIgELUCXMLhlsFN2lYWByJq5jhpFcaewC2cbBvxlGjG0&h=AT0D-3d5OoF4AL7H58_1W-49SUFC9wnxMrRLztmcgOWLn33LNqJi8EbtbasseUBSabQsyx3vrxU8PlNA-5leGAAiWcPYjfHHNbYwaHB7CJjq0TcepSuNHEGA7bMl8Y_vMw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ZZSdvYWL9XalWG63O8PgKKdQsSzpUFN_ZmU2kXubZQOThej9siUmad7fmZsaaaHhFv9BBI_Bt1jrR2JHqR_1Ow8NfWbPSoLen0tvKzAEysb1Lp3YEBTn-4ZVeTNyl0zascxMO6jpsoKFvvUCsoj6lwbYZ4EIXomLuVUxH1LMu9Owq0cG0OUMArYEmx3l46Rns_22JR9YYf4Y
https://www.facebook.com/montserrat.bonetporqueras?__cft__%5b0%5d=AZVA6yOv3Ps11D_W9Gw6YVthJM4OTpDsf83KxCpMzJoDqkcuAfx0YAHy174stQnp1EGU1lItdvgXERTavVIFhJBCWfEFGiqxtkb5x-UlzlBKup60QxHYFypn5Zfxu_Jd5RyJvLtG1UM-3_3lMILrFFObdTt15FEXrnQ8sbRyS4LZEejBjf-JTvojFYEiboSN6Ds&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224996786533366&set=pcb.10224996789573442&__cft__%5b0%5d=AZU7SmB4xVPj_KQuIOUOEr8ZELpJ21Lh7JOZTDAPxJr4fsfSKXJCXarUERM11sznAMKTbIz6yhJ21_7pYHTnPnYTnFNvsbVXq15TfgvDq4kDgt1m_aqzc98mOiknQFhOQuUuQB8mP2_-Xljoz3uaz7o9_iKLvr_h223MctlQsPyunw&__tn__=*bH-R
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xant: amb un risc de rebrot de 481 i una taxa de transmissió de 0’79 a la Seu, i de 383 i 0’77 a l’Alt 
Urgell. Als diagrames de risc es veu clar que ara l’afectació important és a la residència. 

A la Llar tenim 54 residents positius dels que, malauradament, 4 han mort, 2 estan ingressats a la 
FSH, 24 van ser traslladats a la residència de Puigcerdà (on s’ha habilitat un centre de suport), i 
24 es mantenen a la Llar asimptomàtics o amb símptomes lleus. També hi ha 14 treballadors i 1 
religiosa positius. Avui s’ha repetit la PCR a tots els negatius (usuaris, treballadors i religioses). 

Em consta que els usuaris estan molt ben atesos tant a la Llar com a Puigcerdà, tot i que l’aïlla-
ment és un problema per ells/es. Ho tenen tot sectoritzat, amb els circuits clars, EPIs suficients 
i s’ha contractat un total de 10 nous professionals. Molts ànims a tothom de la Llar: residents, 
famílies, professionals i religioses. 

Us adjunto una taula on es veu l’afectació per Covid19 a les residències des de l’inici de la pan-
dèmia i en les diferents comarques catalanes. S’ha resistit molt bé els 9 primers mesos però, dis-
sortadament, ara ens afecta de ple. Tot el nostre condol i escalf als familiars i amics dels difunts. 
Esperem que l’evolució sigui el millor possible amb la implicació de tothom. 

A la vegueria de l’Alt Pirineu ara mateix hi ha 19 pacients ingressats (-2) i 23 grups escolars con-
finats. El risc de rebrot és de 441 i la taxa de transmissió de 0’83. Comencen a baixar els índexs, 
però els brots a les residències de la Seu i Tremp preocupen molt. Ànims a tothom. 

Al conjunt de Catalunya hi ha 2.116 ingressats (+32), 514 a les UCIs (com ahir). El risc de brot 
està en 293 i la taxa de transmissió en 0’78. Encara tenim massa ingressats a planta i a UCI. Hem 
millorat molt però tenim poc marge ara que s’inicia la reobertura d’activitats. 

A Andorra hi ha 823 casos actius; 19 ingressats a l’hospital, dels quals 10 a planta i 9 a UCI. Des de 
l’inici de la pandèmia es registren 5.405 altes i 76 defuncions. Xifres estables, anem pel bon camí. 

Ja veieu que hem començat la reobertura amb una situació bastant pitjor que la de finals de juny 
quan vam emprendre la desescalada. Necessitàvem poder agafar aire perquè moltes activitats 
tornessin a respirar, però entre tots/es ho hem de fer molt i molt bé, no tenim gairebé marge 
als hospitals ni a la primària. I l’economia tampoc té gaire marge (o gens) si cal tornar a tancar. 

Cal tenir present que l’evolució d’aquesta reobertura progressiva va lligada als índexs epidemi-
ològics: 

1. Per passar de tram cal una Rt < 0.9 i disminució d’ingressos hospitalaris
2. Amb Rt entre 0.9 i 1 i estabilització d’ingressos es poden prorrogar les mesures vigents
3. Amb Rt > 1 i increment d’ingressos cal revisió de les mesures i potser tornar enrere 

Per tant, més que mai 
 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Ventilar espais tancats 
 Aïllament si PCR+, pendent o contacte estret (molt important ) 

Som-hi entre tots i totes 
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I esperem, al gener, poder començar a vacunar, ara que sembla que ja tindrem les vacunes dis-
ponibles. Us deixo la proposta tècnica dels col·lectius que caldrà vacunar per ordre de prioritat. 

La gran esperança per tornar a la “semi-normalitat”. Veurem!

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225050236149573&set=pcb.10225050246949843&__cft__%5b0%5d=AZX_OehPz_1DjjZApCmrZ8ubKcHngwXBNfZWyXNXpCBotG3_PimH1nzkvpKpT5xr1jYQsQOl9YHJrXw9BTISMc6xMlSnu7A3AokcorZ3BjEEjHm7JlbzzdG4t_VMLLBIqNkdo3A1OsWZpoM3vpmm99Et7iW8R0S33PVV_gsUwOpAcw&__tn__=*bH-R
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30/11 
Bona nit! 
A partir de demà i fins dijous es portarà a terme un cribratge massiu de Covid19 amb tests anti-
gènics a la Seu. Serà al Centre Cívic entre les 12.00 h i les 14.30 h i les 15.00 h i les 19.30 h. S’adre-
ça a majors de 16 anys sense símptomes de la Seu o dels municipis del voltant. Us hi esperem! 
La vostra col·laboració és vital per mirar de diagnosticar el màxim de porta-
dors asimptomàtics. 

Ara mateix a la Seu tenim 7 ingressats a la Fundació Sant Hospital; a domicili hi ha 62 pacients 
positius aïllats i 182 contactes estrets. La taxa de transmissió segueix per sota d’1 (0’92 a la Seu i 
0’93 a l’Alt Urgell) i l’índex de Creixement Potencial (iEPG) de 365 i 361 respectivament (clara-
ment de baixada). Avui no tenim cap grup escolar confinat (toquem fusta). 

A la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran hi ha 24 pacients ingressats i 6 grups escolars confinats. La 
taxa de transmissió és de 0’95 i l’iEPG és de 398. Són dies complicats a nivell de vegueria, sobre-
tot a Tremp i tot el Pallars Jussà (una abraçada enorme per vosaltres). Molts ànims a tothom 
que entre tots/es ho podem revertir. I necessitem fer-ho!

Al conjunt de Catalunya seguim en la bona direcció, amb una taxa de transmissió de 0’78 i un 
iEPG de 196. El % de positius és gairebé de 5% (5’10%). Però encara queden 1.758 ingressats, 458 
d’ells a les UCIs. 
No ens podem relaxar, seguim bé, però no aguantarem una 3a onada amb 
aquests ingressats. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZXwVhCe_x8YZ8qVOJFXCnDyTEZvMysTNd2oNJtKkjDyEauPGLbahEtOURmnf_EA17CGb0Z1jBoD_G1nUh-XCIRJxzhoBL2u6inX1acxu6eoem7LygCq_8xif_aCRY_7NCtOLexniTFRYQcQFyiJjAaQ3kiYMcfvP23t1V8AMPxNte9N4GvvsgbLp4ZVl5m9QIE&__tn__=-%5dK-R
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A Andorra actualment hi ha 796 casos actius. D’aquest, hi ha 27 persones ingressades (19 a plan-
ta i 8 a l’UCI). S’ha registrat un total de 5.873 altes i 76 defuncions des de l’inici de la pandèmia. 

Avui hem presentat les activitats del Món Màgic de les Muntanyes, el nostre Nadal a la Seu. Un 
Nadal estrany, molt diferent per tota la gent que trobarem a faltar, i perquè les reunions fami-
liars i d’amics han de ser reduïdes a 2 grups bombolla màxim (i ja veurem de quanta gent en 
total), però no perdem l’emoció d’aquests dies, sobretot pels infants. 

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha preparat força activitats, totes amb les mesures de 
seguretat, per mantenir la il·lusió i preservar la salut. Són a l’aire lliure la majoria, amb control 
d’aforament i cita prèvia; no hi faltaran ni els Minairons ni la màgia dels Reis. 
Us hi esperem! I confiem en la vostra responsabilitat i col·laboració. 

Hi col·labora molta gent i moltes associacions, però deixeu-me felicitar especialment a la Ubsu 
Laseucomercial i a Carrer Dels Canonges, que han decorat el tions màgics arribats de la Freita. 
Enguany, amb un nou tió, el ‘Trunki’, ubicat a la placeta de Sant Roc, com a homenatge al ‘Truki’. 
Sou molt grans! 

Recordeu, en aquests temps difícils, si busqueu feina, encara podeu consultar i inscriure-us a les 
ofertes del Workshop Ocupacional 2020  
El termini s’ha ampliat fins demà, 1 de desembre.

 bit.ly/treball2020

Avui s’han publicat les ajudes del Govern per compensar el tancament de les instal·lacions es-
portives dirigides a les entitats i empreses gestores. Hi ha temps per presentar les sol·licituds 
fins el 4 de desembre. L’esport és segur i estar en forma ens ajuda a superar la Covid19. 

 https://bit.ly/37poiMw

Avui també s’ha obert el registre d’ajuts per a treballadors autònoms afectats per la Covid19. 
Les sol·licituds es poden formalitzar fins el 7/12/20 a les 15h i el seu ordre d’arribada no atorga 
preferència.

 https://bit.ly/2VijVgJ

Continuem, com sempre amb les mesures de prevenció
 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Ventilar espais tancats 
 Aïllament si PCR+, pendent o contacte estret (molt important )

I avui acabo amb una felicitació molt especial a tota l’Alta Ribagorça i a la Vall de Boí. Es com-
pleixen 20 anys de la declaració del seu romànic com a Patrimoni de la Humanitat. 
Moltes felicitats i Enhorabona! (mosaic fotogràfic Josep LLuís Farrero).

https://www.facebook.com/MonMagicLaSeu?__cft__%5b0%5d=AZXwVhCe_x8YZ8qVOJFXCnDyTEZvMysTNd2oNJtKkjDyEauPGLbahEtOURmnf_EA17CGb0Z1jBoD_G1nUh-XCIRJxzhoBL2u6inX1acxu6eoem7LygCq_8xif_aCRY_7NCtOLexniTFRYQcQFyiJjAaQ3kiYMcfvP23t1V8AMPxNte9N4GvvsgbLp4ZVl5m9QIE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ajlaseu?__cft__%5b0%5d=AZXwVhCe_x8YZ8qVOJFXCnDyTEZvMysTNd2oNJtKkjDyEauPGLbahEtOURmnf_EA17CGb0Z1jBoD_G1nUh-XCIRJxzhoBL2u6inX1acxu6eoem7LygCq_8xif_aCRY_7NCtOLexniTFRYQcQFyiJjAaQ3kiYMcfvP23t1V8AMPxNte9N4GvvsgbLp4ZVl5m9QIE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ubsu.laseucomercial?__cft__%5b0%5d=AZXwVhCe_x8YZ8qVOJFXCnDyTEZvMysTNd2oNJtKkjDyEauPGLbahEtOURmnf_EA17CGb0Z1jBoD_G1nUh-XCIRJxzhoBL2u6inX1acxu6eoem7LygCq_8xif_aCRY_7NCtOLexniTFRYQcQFyiJjAaQ3kiYMcfvP23t1V8AMPxNte9N4GvvsgbLp4ZVl5m9QIE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ubsu.laseucomercial?__cft__%5b0%5d=AZXwVhCe_x8YZ8qVOJFXCnDyTEZvMysTNd2oNJtKkjDyEauPGLbahEtOURmnf_EA17CGb0Z1jBoD_G1nUh-XCIRJxzhoBL2u6inX1acxu6eoem7LygCq_8xif_aCRY_7NCtOLexniTFRYQcQFyiJjAaQ3kiYMcfvP23t1V8AMPxNte9N4GvvsgbLp4ZVl5m9QIE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012213421094&__cft__%5b0%5d=AZXwVhCe_x8YZ8qVOJFXCnDyTEZvMysTNd2oNJtKkjDyEauPGLbahEtOURmnf_EA17CGb0Z1jBoD_G1nUh-XCIRJxzhoBL2u6inX1acxu6eoem7LygCq_8xif_aCRY_7NCtOLexniTFRYQcQFyiJjAaQ3kiYMcfvP23t1V8AMPxNte9N4GvvsgbLp4ZVl5m9QIE&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Ftreball2020%3Ffbclid%3DIwAR3P-oezc628KNQB7lN1TTFm-o8raOsKqjude0Pw3D1RpVhySJ91XVgxXiY&h=AT1x6MHmfVG-TPCENXQhZ5-YMjpTy8gZ1e1ZQLyUph5ZlagSy0evUtTU1lyo4pi0gzhdiOCIeWnGasMGvJ3Xhz4fXtVgLkP3mhPVJfHaPFB010HHRz7PRk3VfVz6Uv3dcg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT169TFpqzIZiOlWljfyiVIJoOIDzPUIRg6QWNuxNmSqP7b7QeJZvZCn73f4Fov0cW1b97ZzyaDR75s-1w04xvS2N4qdt36V30-6J9Qhjz-o1gm_arp4u8URFf9eiQETsU9IpbHvbSBif_BlTjW5SyWDp_Wu8Q-FdHWRfeV4az7gS4De2-90x18fSRMNRUCREG-2DMqwpVzwRLw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37poiMw%3Ffbclid%3DIwAR0Fwbp9_m6nndmg7qkA56hDvnRdUrpTCRBna48bYMl9cLsltJClX-gx8j4&h=AT2i4C22324pT2r-RmCMPUdK8HWBlAm35pJIefu5L2v6EWyL8_cyXUzW-ypWRS1jJQ8hicVZmRWI0z__UyfeY0YrZSgc8eyiSO40mmubXoI0pkFCNRgNfSyMFg3JzlAkqg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT169TFpqzIZiOlWljfyiVIJoOIDzPUIRg6QWNuxNmSqP7b7QeJZvZCn73f4Fov0cW1b97ZzyaDR75s-1w04xvS2N4qdt36V30-6J9Qhjz-o1gm_arp4u8URFf9eiQETsU9IpbHvbSBif_BlTjW5SyWDp_Wu8Q-FdHWRfeV4az7gS4De2-90x18fSRMNRUCREG-2DMqwpVzwRLw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2VijVgJ%3Ffbclid%3DIwAR1poYzeK_F_OZMaR3xVhp8f4SoIn0EYEWJ2T3ZXVjztaQvz7Xjbp_H_2pE&h=AT259pRZHPI0ZaOzoDvuG897XK0mIAz7HBCNjFezvsM2NU86YHKtDuuvREGp2fPZOyt705LJbpYHfU4oOJWaU2Phkr8-dJibbreQ8UG-K38KpskI191Go9FnB9GdXppuiA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT169TFpqzIZiOlWljfyiVIJoOIDzPUIRg6QWNuxNmSqP7b7QeJZvZCn73f4Fov0cW1b97ZzyaDR75s-1w04xvS2N4qdt36V30-6J9Qhjz-o1gm_arp4u8URFf9eiQETsU9IpbHvbSBif_BlTjW5SyWDp_Wu8Q-FdHWRfeV4az7gS4De2-90x18fSRMNRUCREG-2DMqwpVzwRLw
https://www.facebook.com/joseplluis.farrero?__cft__%5b0%5d=AZXwVhCe_x8YZ8qVOJFXCnDyTEZvMysTNd2oNJtKkjDyEauPGLbahEtOURmnf_EA17CGb0Z1jBoD_G1nUh-XCIRJxzhoBL2u6inX1acxu6eoem7LygCq_8xif_aCRY_7NCtOLexniTFRYQcQFyiJjAaQ3kiYMcfvP23t1V8AMPxNte9N4GvvsgbLp4ZVl5m9QIE&__tn__=-%5dK-R
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12 de desembre  
Bona nit!
Ara fa uns dies que no faig report. La situació és força estable a la Seu i a l’Alt Urgell, amb el 
coronavirus present entre nosaltres (els índexs segueixen elevats), però amb una baixada dels 
casos detectats, com es demostra veient els pocs grups escolars confinats en aquest moment 
(tot i el cribratge poblacional de la setmana passada) i la disminució (lenta) dels ingressats. 

Si mireu les darreres setmanes hem passat de 63 afectats fa 3 setmanes, a 22 la passada, i 25 
aquesta. El brot de la Llar de St. Josep ja està estabilitzat: aquesta setmana s’han realitzat les 
PCR de control i totes han estat negatives. Ja s’han començat a desaïllar aquells que han superat 
la quarantena i comencen a tornar els traslladats a Puigcerdà. Malauradament hem de lamen-
tar 9 defuncions. Els nostre condol a les famílies i amics. I ànims i un gran agraïment a tots els 
professionals. 

A l’hospital hi ha 4 pacients ingressats i al domicili resten aïllats 38 positius i 102 contactes 
estrets. Avui l’índex de risc de la Seu i a l’Alt Urgell és de 298 i 311, respectivament; i la taxa de 
transmissió d’1’5 i 1’35. Ànims a tots els professionals de primera línia. 

Per valorar l’evolució és important recordar que fa un mes just (12 de novembre) hi havia 13 
pacients ingressats a la FSH; aïllats a domicili, 111 positius, i uns 300 contactes estrets. L’índex 
de risc estava en 1.120 a la Seu i 827 a l’Alt Urgell, i la taxa de transmissió en 1’67 i 1’4, respecti-
vament. La perspectiva és important. Amb menys restriccions, seguim estables. 

Al conjunt de la vegueria del Pirineu i l’Aran tenim 3 comarques en una bona situació (Aran, 
Alta Ribagorça i Pallars Sobirà), 2 en situació complicada (Cerdanya i Pallars Jussà -aquí sobre-
tot per les greus repercussions del brot a la residència de Tremp-), i nosaltres, en una situació 
intermèdia. La taxa de transmissió global és de 1’02 i el risc de 356. En total tenim 26 ingressats. 

Al global de Catalunya, ara mateix, hi ha 1.388 ingressats, 333 a les UCIs (en la segona onada vam 
arribar gairebé a 600), amb una taxa de transmissió de 0’92 i un risc de 167. Com ens explica 
@gmnzgerard els positius setmanals disminueixen un 20,7%, les hospitalitzacions un 3% i les 
defuncions, gairebé un 30%.

A Andorra la situació també ha millorat considerablement. Hi ha 560 casos actius: 18 persones 
resten ingressades a l’Hospital de Meritxell, 3 d’elles a l’UCI (1 amb ventilació mecànica). A la 
planta Covid19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat. La taxa de transmissió (RHO7) és de 
0’83. 

Ara mateix, amb aquestes dades a ambdós costats de la frontera, seguim demanant a @salutcat 
i al #procicat que inclogui Andorra dins la mobilitat de l’Alt Urgell. És vital per l’Alt Urgell, pels 
nostres familiars i amics del país veí, i també per Andorra. Amb aquestes dades, i les mesures 
aplicades als dos països, entenem que és perfectament factible. 

Dilluns mateix Catalunya obrirà les pistes d’esquí, amb aforament reduït, totes les mesures 
de seguretat, només amb forfaits venuts anticipadament i amb les restriccions de mobilitat 
vigents. Serà una prova per valorar com funcionen totes les mesures aplicades amb poca gent. 

https://www.facebook.com/hashtag/procicat?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVc41F-My7IyqoRoLXcDwIUbDV1MBGeaTacANNKcDvuDNPVI5pVsuYCi_9WLeKnSMo-4wRidnlJ_pPGFP6cYQRBMvR8uFD_-te77P2fay0N6BSNgoc9wjubQD2fYoDb_wWGe5LEsQ5ihgPfbqqYKufiH5NEQ1WmJ8fPbWQijgP5T0ccHjXzkkWVQNiu4YjImqM&__tn__=*NK-R


241

L’esquí nòrdic també està preparat, ja falta menys per gaudir de la neu amb seguretat 

Malgrat tot, aquest és el 2n cap de setmana del Món Màgic de les Muntanyes: taller d’art rupes-
tre, Mercat de Santa Llúcia, exposició col·lectiva d’art urbà, Ruta dels Tions Màgics, espectacle 
de circ i demà, la Rufaca Jazz Folk Orquestra. Amb totes les mesures, que no ens falti la il·lusió 
d’aquests dies! 

Recordeu :
 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts  
 Ventilar espais tancats 
 Aïllament si PCR+, pendent o contacte estret (molt important )

Ara que estem tots pensant com celebrarem aquest Nadal, us dono el meu consell per passar 
un mes de gener una mica més tranquil i mirar de no lamentar més dolor ni tancaments:  
poseu-vos guap@s a perruqueries i estètiques, compreu a botigues del barri i aneu a restaurants 
a fer els àpats però NOMÉS AMB LA VOSTRA BOMBOLLA. 

Quan estiguem tots vacunats, ja ens retrobarem físicament.  Tampoc falta tant!

Aquest any més que mai: 
“Per Nadal cada ovella al SEU corral”. 

Al SEU, no al dels seus familiars o amics   

Ens hi va la vida 

https://www.facebook.com/MonMagicLaSeu?__cft__%5b0%5d=AZVc41F-My7IyqoRoLXcDwIUbDV1MBGeaTacANNKcDvuDNPVI5pVsuYCi_9WLeKnSMo-4wRidnlJ_pPGFP6cYQRBMvR8uFD_-te77P2fay0N6BSNgoc9wjubQD2fYoDb_wWGe5LEsQ5ihgPfbqqYKufiH5NEQ1WmJ8fPbWQijgP5T0ccHjXzkkWVQNiu4YjImqM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225192262340139&set=pcb.10225192277220511&__cft__%5b0%5d=AZVc41F-My7IyqoRoLXcDwIUbDV1MBGeaTacANNKcDvuDNPVI5pVsuYCi_9WLeKnSMo-4wRidnlJ_pPGFP6cYQRBMvR8uFD_-te77P2fay0N6BSNgoc9wjubQD2fYoDb_wWGe5LEsQ5ihgPfbqqYKufiH5NEQ1WmJ8fPbWQijgP5T0ccHjXzkkWVQNiu4YjImqM&__tn__=*bH-R
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25/12
Bona tarda i Bon Nadal! 
Fa força dies que no us faig un fil sobre la situació. Així que aprofito la “post-sobretaula” del 
dinar de Nadal en família (grup bombolla) per actualitzar-vos-la. No estem malament -si ens 
comparem amb altres zones- però el virus és ben present entre nosaltres i segons com fem les 
coses aquestes festes, al gener patirem. 

Avui a la Seu seguim amb 2 pacients ingressats a la FSH, però el darrers dies s’han incrementat 
els diagnòstics de positius. Aquesta setmana, tant dilluns com dimarts, s’han detectat més de 
10 casos al dia i feia més d’un mes que no passava. Tenim aïllats a domicili 60 positius i uns 150 
contactes estrets. 

Avui l’índex de risc (EPG) a la Seu és de 674 i a l’Alt Urgell de 587, mentre que la taxa de trans-
missió és d’1’58 i 1’69, respectivament. El % de positius és massa alt (8’65%), i tenim 5 grups 
escolars confinats (la darrera setmana no ha estat gaire bona en aquest sentit).

Els números són negatius a tota la vegueria del Pirineu, amb EPG de 900, una taxa de transmis-
sió d’1’20 i 16 ingressats de 410 casos actius. La Cerdanya és on la situació és més preocupant 
ara mateix (EPG 2.699 i RHO7 1’23, amb 11 ingressats). Ànims, i esperem que el confinament faci 
millorar les dades ben aviat. 

Al total de Catalunya tenim 1.520 ingressats, 336 a UCIs (recordeu que tenim un màxim de 1.200 
llits d’UCI, ja ampliats). L’EPG és de 345 i la taxa de transmissió d’1’20. És una situació delicada: 
si empitjora pels contactes de Nadal, el sistema sanitari no disposa de gaire marge. 

A Andorra avui hi ha 470 casos actius: 14 persones resten ingressades a planta i 3 a l’UCI, dos 
dels quals amb ventilació mecànica. A la planta Covid19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident 
ingressat. La seva taxa de transmissió és de 0’87, molt millor que la nostra. 

Diumenge començarà la vacunació a Catalunya —amb la vacuna de Pfizer— a una residència de 
cada Regió Sanitària. En aquesta 1a fase es vacunaran usuaris de residències i personal sanitari 
i de residències. Poc a poc s’anirà vacunant més població. És la llum al final del túnel, però una 
immunitat suficient de grup per poder estar tranquils encara està molt lluny (tot l’any 2021).

Ahir, amb totes les mesures de seguretat però amb la mateixa il·lusió de cada any als ulls dels 
infants, va arribar a la Seu la màgia del Tió de la Freita, la màgia dels minairons, la màgia del 
Món Màgic de les Muntanyes. Moltes gràcies a tothom que ho vau fer possible, en aquest any tan 
difícil celebrar-ho va ser molt important. 

Recordeu que per aquests dies tenim l’escaperoom “Salvem el planeta”. Una activitat a l’aire lliu-
re, pels carrers de la Seu i per fer amb total seguretat amb els amics o família (grup màxim de 
6). Jo encara ho tinc pendent! M’han dit que és molt divertit i 100% fruit del #talenturgellenc. 

 https://bit.ly/3mKHR7T

Encara queden algunes places disponibles per “El Rescat Musical”, l’adaptació d’aquest any del 
Rescat dels Minairons. No us el perdeu, us podeu anotar aquí  https://bit.ly/3mO9wF0

https://www.facebook.com/MonMagicLaSeu?__cft__%5b0%5d=AZV_X_KMWSuSbVLHjzB7214rLjibDJeIMM0x41uhsqUqRYt-kU1B2TJyf4_B53eCd-bPMhzhJzZMHDrRfh-aKLmUgIzOHwIbT4E6-AP90JlGkdexbb064sLxt3AFd3K1koC7pb0K_xXsoKL3TS2bUymGYCfb_Zd9mvcldmXBdC_h_RtTnNCb412U07Gs5UFSmzo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/talenturgellenc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_X_KMWSuSbVLHjzB7214rLjibDJeIMM0x41uhsqUqRYt-kU1B2TJyf4_B53eCd-bPMhzhJzZMHDrRfh-aKLmUgIzOHwIbT4E6-AP90JlGkdexbb064sLxt3AFd3K1koC7pb0K_xXsoKL3TS2bUymGYCfb_Zd9mvcldmXBdC_h_RtTnNCb412U07Gs5UFSmzo&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3mKHR7T%3Ffbclid%3DIwAR3lo4P5KTSIGZm04x1ECBpywySlTiY2b-Y3gXg4YyGH9E_OcKuA1p1j-KA&h=AT3pM817HzHPnx_r9NTBH04SunBOMJjbAsyuwADGm045YTlG6PuDc4rt5d5g9gjHPvi1aCl92ymxQzH0OuHQhIfiW0cK8MWnxfAQ1Ywq6erln4pBwHk-i48eLhTY-6oOGQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0w7xK0xdyiWYj0-SXY7i6HEq0sPQ2w43fbBuFiNAY0DG70zfwz3X27sxRLgvk00fcya1E4Ao8nko9Yn68O18MumT1XOSMnVHcA8XLLWRp0-G9HKTDwwIuBgs8VLRLH3QoMU8DIwIq2K-mUHWAClRiAbUpdVm-YOnjiOn1e0CDePvYRbCD1_nwwQfjNfACNSe8l9tZ8t2xOUjA
https://bit.ly/3mO9wF0?fbclid=IwAR1MmbSzAjhm46XtXIMXliQopN8SkJlHLKqIJl9UfpunS-y79S1FO7H3LDc
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Gaudiu, malgrat tot, de les diferents activitats del #MónMàgicdelesMuntanyes: estan totes 
preparades per viure la màgia de Nadal amb totes les mesures de seguretat sanitàries. 

No oblideu, i menys ara, les normes de seguretat:
 Reduir contactes 
 Distància ...2m... 
 Rentat de mans  
 Mascareta  
 Espais oberts   o Ventilar espais tancats 
 Aïllament si PCR +, pendent o contacte estret (molt important)

I si és possible, passeu les festes només amb la vostra bombolla de convivència   
Si us reuniu 2 bombolles (el màxim permès), preneu mesures: 

 Ventilar bé les cases
 No allargar els àpats
 Minimitzar la interacció
 Portar la mascareta tant com sigui possible
 https://bit.ly/34FTAy3

Us desitjo a totes i tots unes Bones Festes i un millor 2021. Esperem de tot cor que 
així sigui, recuperant, poc a poc, les abraçades i els contactes que ara no hi ha més remei que 
posposar. 

Vinga urgellencs/ques, un darrer esforç: gràcies a la vacuna i a tota la recerca 
el final de tot plegat està més a prop. Bon Nadal!

https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%B3nm%C3%A0gicdelesmuntanyes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_X_KMWSuSbVLHjzB7214rLjibDJeIMM0x41uhsqUqRYt-kU1B2TJyf4_B53eCd-bPMhzhJzZMHDrRfh-aKLmUgIzOHwIbT4E6-AP90JlGkdexbb064sLxt3AFd3K1koC7pb0K_xXsoKL3TS2bUymGYCfb_Zd9mvcldmXBdC_h_RtTnNCb412U07Gs5UFSmzo&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34FTAy3%3Ffbclid%3DIwAR2ZUdMt0ReZBR6m28qrKmvkWqJRp3keQfGjP5kldO_BXcsnt_d-_zK0q4E&h=AT0aeXP4dmGDVBcpLJ6CD-fln1_obLoTsSfpCpbQt6SSIB1L0CTH-B7bC7ciiC2wbnMxAyQ5eDEP0pEsZosHNn-nYPhj38Ix1IkQ2lKyKALYHZG_l7MNInnRre01wV8waQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0w7xK0xdyiWYj0-SXY7i6HEq0sPQ2w43fbBuFiNAY0DG70zfwz3X27sxRLgvk00fcya1E4Ao8nko9Yn68O18MumT1XOSMnVHcA8XLLWRp0-G9HKTDwwIuBgs8VLRLH3QoMU8DIwIq2K-mUHWAClRiAbUpdVm-YOnjiOn1e0CDePvYRbCD1_nwwQfjNfACNSe8l9tZ8t2xOUjA
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31/12 
Bona nit de Cap d’Any! 
No podia acabar l’any sense un nou report de la situació de la pandèmia. Aquest serà el 160è 
informe nocturn d’aquest any excepcional, un any que mai oblidarem, amb massa dolor, massa 
pèrdues i massa solitud. 

En unes hores comença el 2021, l’any en què la vacuna ens permetrà sortir del túnel de la Co-
vid19, l’any on poc a poc recuperarem retrobades, abraçades i petons. Siguem prudents aquesta 
nit, que a les abraçades hi hem d’arribar tots! 

Ara mateix a la Seu tenim 3 pacients ingressats amb Covid19 (1 a hospitalització d’aguts i 2 a 
convalescència); a casa hi tenim aïllats 67 positius i uns 200 contactes estrets. L’índex de risc a 
la Seu i a l’Alt Urgell és de 822 i 625 respectivament, i la taxa de transmissió d’1’53 i 1’43 (tots els 
índexs de baixada). 

Avui s’ha administrat la primera dosis de la vacuna a usuaris i treballadors de la Llar de Sant 
Josep i del Seminari (on hi ha els residents de la Fundació Sant Hospital). Estem molt contents 
d’haver arribat a aquest moment amb el Seminari com a residència sense casos.

A nivell del Pirineu hi ha 24 pacients ingressats (15 a la Cerdanya), amb una taxa de transmissió 
de 0’89 i un índex de risc de 713. La comarca amb la situació més complicada és la Cerdanya, 
amb un índex de risc de 1.885, tot i que la taxa de transmissió és ja de 0’83. Molts ànims als veïns 
cerdans!

A tota Catalunya tenim 1.795 hospitalitzats, 379 d’ells a les UCIs (un 63% dels 600 llits d’UCIs, 
que es considera com a xifra màxima per ocupar només per Covid-19), amb un índex de risc de 
324 i un taxa de transmissió de 0’99. Una situació molt complicada a tot el país, i amb massa 
llits d’UCI ocupats.

A Andorra hi ha 533 casos actius: 17 d’ells hospitalitzats, un d’ells a l’UCI amb ventilació mecàni-
ca, i 6 pacients ingressats a la planta Covid habilitada al Cedre. Avui s’ha confirmat una obertura 
progressiva de les estacions d’esquí a partir del dissabte 2 de gener, però només per a residents.

Actualitzades les dades sanitàries deixeu-me acomiadar aquest any “horribilis” amb l’esperança 
que el proper 2021 ens portarà una progressiva recuperació de la normalitat gràcies, sobretot, a 
la immunitat que anirem adquirint amb la vacunació. Una “normalitat” que fins a la tardor, com 
a mínim, no podrem gaudir del tot, i amb un primer trimestre d’any, també com a mínim, que 
serà igual de dur que aquest 2020.

Però el vull acomiadar amb la paraula que més he pronunciat aquest 2020: GRÀCIES! Perquè 
aquest 2020 ha tret el millor de nosaltres en molts moments de l’any; i la nostra solidaritat, 
generositat i col·laboració ens han permès afrontar la pandèmia de millor manera i ens han fet 
créixer com a societat i com a poble.

Gràcies sobretot a tots els professionals sanitaris i de les residències que heu estat a primera 
línia, i en totes les línies durant tot l’any. També aquestes festes (i aquesta nit) vetllant en tot 
moment i donant-ho tot i més per curar-nos i acompanyar-nos sempre. Aquest any, més que 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039710952331&__cft__%5b0%5d=AZXGWgeVVkkBP86HjLhk0k6abpN2mdQmOzX1HkE3asM7fwtkH3l7gk6f0bvjQ4oExbBklpqYB_mlT0c8LayOsCPz1odmjxZlnXifqN93sTh8sG7enOTmx5pnu_FBQA6LxhA8migQeC_bxiTeun-JyypPn8T3fZz-EguFe2jDSIU_xNe0nEztr1SPAti1Q0-PwgU&__tn__=-%5dK-R
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mai, el recordarem amb un agraïment etern cap a vosaltres.

Gràcies a la resta de professionals que heu estat, també, a primera línia com a serveis essencials, 
que heu aconseguit que no ens faltés de res durant els mesos del confinament total. 

Gràcies al Bisbat d’Urgell per la col·laboració estratègica del Seminari. Gràcies a tots els vo-
luntaris que heu multiplicat esforços per arribar arreu i heu procurat que ningú quedés enrere 
(mascaretes, impressores 3D, Suport mutu, trucades solidàries, Aliments per a la Solidaritat, 
material escolar...)

Gràcies al Govern d’Andorra per l’estreta col·laboració durant tots aquests mesos; sense aques-
ta col·laboració seria impossible minimitzar els danys d’aquest maleït virus a l’Alt Urgell. Espe-
cialment al Dr. Martinez Benazet, amic i excel·lent gestor de la pandèmia al Principat.

Gràcies a tot l’equip de govern i als treballadors de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en tot mo-
ment pendents de l’evolució de la pandèmia i de què calia fer per minimitzar riscos i danys i 
estar al costat dels que pitjor ho estaven passant. Gràcies per ser-hi sempre.

Gràcies als que m’heu ajudat, tots els dies a fer aquests resums nocturns per informar-vos de 
tot plegat: Vladi, Cristina i Meri i, sobretot, Anna. I també, gràcies als usuaris de twitter que 
fèieu les dades més entenedores (sobretot @gmnzgerard, @coronadades i @marc_coca) i als 
científics que les valoraven i ens aportaven llum (@oriolmitja, @jaumepadros i la gent del           
@BIOCOMSC, entre altres).

Gràcies al MHPresident @QuimTorraiPla. Com el trobem a faltar President, aquests darrers 
mesos de l’any al front de la pandèmia. Com diu sempre vostè, per Catalunya i per la vida!

I, sobretot, GRÀCIES a tots els veïns i veïnes de la Seu i Castellciutat que amb el vostre compor-
tament cívic, durant el confinament, la desescalada, la represa... durant tot l’any heu col·laborat 
de manera exemplar per minimitzar els contagis complint les mesures. Sense vosaltres, arribar 
fins aquí hauria estat impossible. 

Gràcies a tots vosaltres per llegir aquests fils i pels vostres comentaris, sentir que us era útil era 
la meva força per no defallir. Eternes gràcies.

Jo també crec que l’any el començarem amb una tercera onada (quarta a Lleida), i que la seva 
magnitud dependrà del que fem aquestes festes, i també aquesta nit. Si us plau, reduïm els con-
tactes: per les persones vulnerables del nostre voltant i pels nostres sanitaris, no els fem patir 
més. 

Us demano que gaudiu d’una nit de Cap d’Any a casa vostra, només amb la 
vostra bombolla. És el més responsable, i ens hi va tot.

Acabo, com els 159 resums previs de l’any, amb les recomanacions que ja coneixeu per aquesta 
nit:

 Ventileu bé les cases
 No allargueu els àpats
 Minimitzeu la interacció
 Porteu la mascareta tant com sigui possible 

https://www.facebook.com/DiocesiUrgell?__cft__%5b0%5d=AZXGWgeVVkkBP86HjLhk0k6abpN2mdQmOzX1HkE3asM7fwtkH3l7gk6f0bvjQ4oExbBklpqYB_mlT0c8LayOsCPz1odmjxZlnXifqN93sTh8sG7enOTmx5pnu_FBQA6LxhA8migQeC_bxiTeun-JyypPn8T3fZz-EguFe2jDSIU_xNe0nEztr1SPAti1Q0-PwgU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ajlaseu?__cft__%5b0%5d=AZXGWgeVVkkBP86HjLhk0k6abpN2mdQmOzX1HkE3asM7fwtkH3l7gk6f0bvjQ4oExbBklpqYB_mlT0c8LayOsCPz1odmjxZlnXifqN93sTh8sG7enOTmx5pnu_FBQA6LxhA8migQeC_bxiTeun-JyypPn8T3fZz-EguFe2jDSIU_xNe0nEztr1SPAti1Q0-PwgU&__tn__=-%5dK-R
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Gràcies per ser-hi aquest any i perquè sé que hi serem, tots junts, aquest proper 2021. Serà dur, 
però serà l’inici de la recuperació. I en sortirem més forts, n’estic segur.

Bona nit de Cap d’Any a tothom i que tingueu un bon començament de l’Any 
Nou!

~
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EPÍLEG

Durant la primera onada de la pandèmia de la Covid19 a la Seu d’Urgell hi va haver 54 casos 
positius i 676 sospitosos. A tota la comarca de l’Alt Urgell van ser 101 casos positius i 1.132 sos-
pitosos: 

J CAP de la Seu d’Urgell: 65 positius (38’35 positius/10.000 habitants) i 795 sospitosos
J CAP de l’Alt Urgell Sud: 36 positius (74’42 positius/10.000 habitants) i 358 sospitosos 

A la Fundació Sant Hospital de la Seu varen ingressar 30 pacients afectes de la Covid19: 19 van 
ser donats d’alta (2 van requerir ingrés als llits habilitats per a pacients crítics), 7 es van traslla-
dar (5 a Lleida i 2 a Andorra) i 4 varen morir. A tota la comarca de l’Alt Urgell la mortalitat fou 
de 6 pacients (2’61 defuncions per 100.000 habitants). 

La Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell va acollir el 14 de juliol del 2020 un emotiu acte en 
memòria dels urgellencs i urgellenques que van morir durant la pandèmia, als quals familiars i 
amics no van poder acomiadar a causa de l’estat d’alarma. Sota el títol ‘Amb tot el cor’, l’Ajunta-
ment urgellenc i la ciutat han volgut fer arribar el condol a les famílies afectades. 

L’homenatge va comptar amb la presència de més d’un centenar de veïns i veïnes, que han assistit 
al comiat. També hi van estat presents professionals de la sanitat, dels serveis socials i voluntaris 
de la Seu d’Urgell que van treballat a primera a línia durant la crisi sanitària del coronavirus.

Aquesta és la meva intervenció íntegra, com alcalde de la Seu d’Urgell, per cloure l’acte: 

“Aquest és un acte senzill i discret, però que creiem molt necessari, fins i tot imprescindible. 

Aquesta pandèmia, aquesta Covid19 ha estat molt greu, ens ha afectat d’una manera molt profunda, 
molt marcada a cadascun de nosaltres. Tots portem cicatrius al cor i a l’esperit amb la seva marca. 

Indubtablement qui més ho heu patit sou vosaltres, pacients i familiars dels difunts, de tots aquells que, 
malauradament, ens han deixat durant aquests mesos tan durs, de patiment, i d’aïllament. 

Una malaltia que ens ha obligat a aïllar-nos, a confinar-nos als nostres domicilis, a no poder compartir 
amb la nostra gent els neguits, les pors, les tristors i les penes. A no poder estar al costat dels nostres 
éssers estimats en els moments on aquests patien, a no poder acompanyar-los a l’hospital o al CAP. A 
parlar amb ells només per telèfon o per videotrucada, però sense poder donar-los aquella abraçada que 
tan hem trobat a faltar, aquella carícia, aquella agafada de mà. 

Per a mi, per a tots els que no hem estat confinats, i hem estat treballant, en el front que sigui, però sobre-
tot en el front sanitari... això ha estat el més dur. El més difícil d’assimilar. El més difícil de pair. Veure els 
malalts aïllats en les habitacions, sols, amb el neguit d’una malaltia desconeguda que, molts cops massa 
ràpid, els anava apagant. I marxar sense l’escalf dels teus, sense que els teus es puguin acomiadar... 

Però també hem aprés que es pot somriure amb els ulls, per damunt de la mascareta, que aquella mirada 
de les infermeres, de tot el personal sanitari, a tots els nivells, aportava l’escalfor, aportava l’amor que 
els malalts necessitaven. Per què no dubteu que, així com han estat envoltats de bates, de mascaretes, 
de pantalles facials, de guants... també, i sobretot, han estat envoltats d’amor, d’uns professionals que 
s’han (us heu) deixat la pell per ells, sense importar el cansament, la por o el neguit del desconegut. La 
humanitat que s’ha viscut aquests tres mesos a l’hospital, a la Llar de Sant Josep, al Seminari, al CAP, a 
totes les cases on molts de vosaltres us desvivíeu per  cuidar la vostra gent ha estat majúscula. 
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Per això avui i aquí vull posar en valor que aquesta pandèmia ha tret el millor de la majoria de la nos-
tra gent. La solidaritat viscuda aquests mesos a la Seu i a l’Alt Urgell, i a tot el país, ha estat immensa. 
Una societat que s’ha bolcat en ajudar, en el que sigui, sense esperar res a canvi, a tots aquells que ho 
necessitaven. La Seu ha tret, de sota les pedres, mascaretes, guants, materials de protecció fets per les 
impressores 3D, aliments pels més vulnerables, baranes pels llits, infinitat de voluntaris per cobrir les 
necessitats de la gent gran confinada a casa,  professionals voluntaris que han trucat a la gent per fer-
los companyia, i tant i tants actes anònims que han estat imprescindibles.  I no han estat les pedres, heu 
estat vosaltres, que amb tots els nostres veïnes i veïnes ens heu donat una lliçó, que si tothom posa el seu 
granet de sorra, la sortida a qualsevol dificultat està més a prop. 

I  deixeu-me també agrair, en nom de l’Ajuntament i de tota la ciutat, a tots aquells que no heu estat 
confinats perquè la vostra tasca era tan essencial que no s’ha pogut aturar. Totes elles imprescindibles, 
TOTES, des dels professionals sanitaris, als cossos d’emergència i seguretat, a qui heu garantit que 
tinguem menjar a les botigues, internet a casa, que les administracions funcionessin amb teletreball, la 
neteja (tan i tant important)... Tots vosaltres heu aconseguit que el món s’aturés perquè era imprescin-
dible per frenar el virus,  però que no ens faltés de res.  

Aquesta comunió entre tots que ha fet que poguéssim fer un pas més endavant. Però aquesta mateixa 
comunió, aquesta comunitat de tots nosaltres tenia encara un deute pendent... acompanyar-vos a vos-
altres en el vostre dolor, en aquests moments tan complicats. 

Durant aquests mesos, tots vosaltres heu fet un dol en solitari, només amb la gent que comparteix la 
vostra casa, el vostre cercle més íntim. Però us ha faltat l’escalf de molta gent, de la vostra família, dels 
vostres amics, de la vostra comunitat... de tots nosaltres. Us ha faltat aquesta vetlla rodejats dels vostres 
per acompanyar-vos en el comiat.  

També molts hem patit per no poder estar al vostre costat en aquests moments, ho hem fet mitjançant 
trucades i missatges, però no hem pogut fer aquella abraçada sentida, no hem pogut estar al vostre 
costat... i per això avui estem aquí, per dir-vos que estem amb vosaltres, que el vostre dolor és el nostre 
dolor... que la comunitat de la Seu i l’Alt Urgell, que els vostres amics i amigues, veïns i veïnes us acom-
panyem en aquests moments durs.  

Estem al vostre costat, i ens posem a la vostra disposició per si us cal quelcom. 

Moltes gràcies a tots per acompanyar-vos avui aquí, moltes gràcies a tots per tot el que heu fet aquests 
mesos.

I a tots els que ens heu deixat, la nostra abraçada més sentida... Descanseu en pau.” 

Jordi Fàbrega i Sabaté
Alcalde de la Seu d’Urgell



249

Autor de la foto: Tony Lara
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