Ajuntament de Linyola

Nota informativa
Arribem als últims dies d’aquest mes de juliol constatant un augment preocupant en els casos
positius detectats al nostre poble.
Fent el seguiment i contrastant l’evolució de la pandèmia amb els metges i facultatius, tant
del consultori municipal com del CAP de Mollerussa, s’evidencia un canvi important a partir de
la tercera setmana de juliol. Si fins a mitjans de mes, a Linyola oscil·làvem entre 2 i 4 casos
positius detectats durant les sis setmanes anteriors, és a dir, durant les setmanes de juny i les
primeres de juliol, a partir de la tercera setmana d’aquest mes els casos coneguts han anat
augmentant fins arribar a 13 positius testejats amb PCR a dia d’avui. A més 20 persones més
han estat considerades positives a falta de prova PCR i apart prop de 50 persones resten
també en aïllament domiciliari per haver estat en contacte directe amb persones contagiades,
ja siguin familiars pròxims o cercle d’amistats i/o laboral.
Si bé bona part dels casos positius, sospitosos o que han estat en contacte, es mostren
asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, augmenten significativament el casos greus i
s’està considerant algun ingrés hospitalari.
Durant aquestes setmanes de juliol s’ha fet evident un cert relaxament en les mesures
bàsiques de seguretat i higiene personals sobradament conegudes com, l’ús de la mascareta,
el manteniment de la distància interpersonal i les trobades i reunions de grups superiors a 20
persones. Sens dubte aquesta circumstància està tenint relació directa amb l’augment de
casos confirmats.
A Linyola com a la resta del país la mitjana d’edat de persones contagiades va baixant i
actualment es situa a l’entorn dels 45 anys. Del total de contagis detectats a l’estat els últims
15 dies, 3 de cada 4 té menys de 40 anys.
Per altra banda hem sigut testimonis, com en pobles del nostre entorn ha estat necessari
adoptar mesures més restrictives en diferents àmbits, per fer front a repunts de casos positius,
molt similars als que estem experimentant a Linyola. Mesures que continuen en vigor i que
tenen afectacions negatives molt més enllà de la mobilitat personal.
En el darrer mes, la policia ha realitzat denuncies tant a persones del poble per negativa
reiterada a dur mascareta per la via pública com a establiments de bar i restauració per
incompliments en l’horari de tancament.
Per altra banda, el Govern de la Generalitat ha aprovat per raó de salut pública, la prohibició
dels botellons, és a dir, el consum de begudes alcohòliques compartides en la via pública i
resta d’espais oberts al públic sense autorització. Les infraccions detectades poden comportar
sancions de 3001 a 15000 euros.

Recomanem evitar les reunions i/o trobades de més de 20 persones especialment si no es
vetllen les mesures d’autoprotecció.
Les persones en situació d’aïllament domiciliari han de complir amb les indicacions dels
facultatius i evitar sortir de casa sense causa justificada.
Almenys durant la primera quinzena d’agost hi ha equipaments i serveis municipals que
continuaran tancats o restringits a l’ús com;
-Poliesportiu, piscines municipals, camp de futbol, Cal Formiguera, Llar de jubilats, sala Sindicat
i sala 1 d’octubre. També continuaran tancades les fonts públiques amb excepcions puntuals.
Es limita l’ús lúdic i esportiu de la pista coberta a un màxim de 10 persones simultàniament.
Les oficines de l’Ajuntament, el consultori mèdic i la biblioteca continuaran funcionant com
fins ara.
Es revisaran i s’adaptaran les activitats previstes de l’estiu a la fresca i els actes de la Festa
Major d’agost. El risc d’anul·lació d’algun o de la totalitat dels actes hi continuarà sent present
si no podem revertir la tendència a l’alça dels contagis.
En conseqüència, creiem que és de vital importància, apel·lar de nou a l’autoresponsabilitat i
insistir en el compliment de les mesures bàsiques. No es tant difícil actuar amb sentit comú i
en pro del bé col·lectiu. Tots i totes en podem sortir beneficiats/des.

Linyola, a 30 de juliol de 2020.

