
Salut estima que el pic màxim de 
contagis per coronavirus a Lleida 
pot arribar d’aquí a uns 14 dies
A principis de la setmana vinent es traslladaran pacients a la 
Fonda del Nastasi i no es tanca la porta a adaptar pavellons
Lleida
JUDIT CASTELLÀ
El Departament de Salut a Lleida 
estima que el pic màxim de con-
tagiats per coronavirus pot ar-
ribar a la demarcació en uns 14 
dies. Així ho va exposar ahir el 
responsable del Servei de Vigilàn-
cia i Resposta a Emergències de 
Salut Pública a Lleida, Alt Pirineu i 
Aran, Pere Godoy, que va afirmar 
que “a Lleida ens va arribar rela-
tivament tard, el nivell de trans-
missió és important però una 
mica inferior al de Catalunya i és 
possible que triguem encara uns 
14 dies” a arribar al pic màxim. 
I per això des del departament 
s’estan habilitant altres espais 
com a hospital per poder descon-
gestionar els principals centres 
sanitaris i no col·lapsar el sistema. 

A Tremp, l’hotel Alegret ja ha 
entrat en funcionament i s’està 
estudiant utilitzar-ne un segon, 
segons va confirmar la gerent de 
les regions sanitàries de Lleida, 
Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny. 
En aquest sentit, a Lleida ciutat 
“estem preparant l’obertura d’un 
hotel, la Fonda del Nastasi, a prin-
cipis de la setmana que ve”. Con-
cretament, el gerent de l’Institut 
Català de la Salut a Lleida, Alt Pi-
rineu i Aran i Gestió de Serveis Sa-
nitaris, Ramon Sentís, va matisar 
que el trasllat es farà entre dilluns 
i dimarts que ve i que preveuen 
50 places, que s’utilitzarien per 
aquells pacients que ja estan es-
tabilitzats i que els permetria fer 
els seus últims dies de convales-
cència. 

Divina Farreny també va afe-
gir que “estem estudiant un se-
gon dispositiu a Lleida ciutat per 
evitar els ingressos als hospitals”. 
Aniria destinat a aquells “paci-
ents ben controlats des de l’aten-
ció primària”. Així mateix, també 
s’estudien instal·lacions a Vielha, 
on ja s’ha contactat amb algun 
hotel, i a la seu d’Urgell. De mo-
ment són hotels, però “no des-

Reconeixement dels cossos de seguretat i 
d’emergència als professionals sanitaris
El cossos dels Mossos d’Esquadra, els Bombers i la Guàrdia Urbana van retre ahir el seu particular 
homenatge als professionals sanitaris de l’Hospital Arnau de Vilanova. Als aplaudiments de cada 
dia, ahir els cossos de seguretat i emergència es van desplaçar fins a les instal·lacions de l’hospital 
i van aplaudir la feina ingent que estan fent per frenar la propagació del coronavirus. Els Bombers 
van desplegar una pancarta on expressaven el seu agraïment. /Foto: Núria García

cartem res” a l’hora de buscar ins-
tal·lacions a adaptar, com podrien 
ser pavellons. 

Amb una previsió de 14 dies, 
doncs, de moment a l’hospital Ar-
nau “no estem desbordats però la 
pressió assistencial és ben forta”. 
De fet, el límit de places a l’UCI 
seria entre 80 i 90 per gestionar 

“adequadament” els pacients 
crítics. En aquest línia, Sentís va 
explicar que a l’Arnau s’han ha-
gut d’adaptar zones per atendre 
aquest tipus de pacients. Cal tenir 
en compte que l’UCI d’aquest hos-
pital té una capacitat de 22 places 
i “ja fa dies que la tenim plena, 
per això hem hagut d’adaptar la 

unitat coronària, amb 8 places 
més, que també està plena”. Així 
mateix, “pràcticament la totalitat 
de quiròfans, excepte 3, també 
s’han habilitat”. Asseguren que 
s’està fent una gestió “responsa-
ble i coordinada” de la crisi sani-
tària però remarquen que “hi ha 
dos punts que no ens permeten 

créixer: d’una banda, la manca 
de material específic per a UCI,  
com són els respiradors, i de l’al-
tra, una manca de personal espe-
cialitzat per atendre un pacient 
crític”. Per fer-hi front, han creat 
un equip multidisciplinar i quant 
al material, “tenim una comanda 
feta de 40 respiradors”. 

TANCAMENT DE CAPS
Durant aquests dies 
s’ha fet una adaptació 
estructural “molt 
important” a l’atenció 
primària. S’han 
tancat consultoris per 
concentrar l’activitat als 
CAPS. Ramon Sentís va 
exposar que “depenent 
de com vagin les coses” 
es podria tancar algun 
CAP.  
EMBARASSADES 
El seguiment 
d’embarassos s’està 
fent fora de l’hospital i 
s’ha derivat a clíniques 
privades. 
11 RESIDÈNCIES 
AFECTADES
El Departament de Salut 
té comptabilitzades, 
fins ara, un total 
d’11 residències 
d’avis afectades per 
coronavirus. 
SANITARIS AÏLLATS
Hi ha uns 200 
professionals sanitaris 
aïllats, dels quals uns 70 
han donat positiu. 

L’EVOLUCIÓ DEL VIRUS

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
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Mollerussa endega un 
servei d’àpats a domicili 
per a persones grans 
que no poden cuinar
L’Ajuntament activa un suport per 
a familiars d’hospitalitzats pel virus 
L’Ajuntament de 
Mollerussa va posar ahir en 
funcionament a través de 
l’únic telèfon del nou servei 
Ajude(M)ollerussa (676 
289 571) dues prestacions 
més de cara a ajudar la 
ciutadania a afrontar la 
situació d’emergència per 
frenar la corba de contagis 
del coronavirus.

MOLLERUSSA
REDACCIÓ
Es tracta d’un servei d’àpats a 
domicili, a través d’una empresa 
especialitzada en aquest tipus de 
suport domiciliari, i que està pen-
sat per donar resposta a les per-
sones grans que tenen dificultats 
per poder cuinar o, fins i tot, per 
sortir a comprar els aliments.

Així mateix, també s’ha activat 
de nou, però amb un altre plan-
tejament, la col·laboració amb el 
Servei de Suport al Dol de Ponent 
que es va posar en funcionament 
a principis de mes. En aquest cas, 
no només es tracta d’acompan-
yar les persones que hagin pogut 
patir la pèrdua d’un familiar, sinó 
també aquelles que en tenen al-
gun ingressat a l’hospital o fins i 
tot aquelles persones que neces-
sitin tenir assistència telefònica 
per afrontar amb més eines la si-

tuació de confinament. 
L’Ajude(M)ollerussa ja ha atès 

130 trucades des que va entrar 
en funcionament el 14 de març. 

Compta amb 44 voluntaris actius 
que ja han realitzat 87 accions a 
domicili a més d’una vuitantena 
de seguiments telefònics.

FOTO: Aj. Mollerussa / Una voluntària portant un àpat a un veí
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La comunitat islàmica de Bell-
puig ha fet arribar un comunicat 
a l’Ajuntament del municipi en 
el qual s’ofereix a ajudar els seus 
veïns. ·Us oferim tots els nostres 
voluntaris, el nostres recursos i 
les nostres instal·lacions perquè 
les autoritats públiques, en cas 
de qualsevol necessitat, les pu-
guin servir com creguin conve-
nient”, diu el text. 

El col·lectiu islàmic 
de Bellpuig s’ofereix 
com a voluntariat

Material de l’Escola del Treball 

Plusfresc i Medilast, solidaris

Càritas Urgell dona 200 bates

L’Escola del Treball ha lliurat 160 mascaretes i 300 guants de làtex, 
alhora que produeix vint pantalles al dia amb dos impressores 
3D, material que lliuraran a CatSalut. / FOTO:  Escola del Treball

Plusfresc dona a ‘Quiets a casa!’ d’Alpicat 2.000 bosses per fer 
bates sanitàries i Medilast tela per fer mascaretes. Radiadors 
Ibáñez també bosses, i la Cooperativa Sant Bartolomé, material.

Càritas Urgell ha lliurat avui 200 bates per al personal sanitari    
realitzades per voluntàries de Càritas al CAP de Balaguer, a més 
d’altres mesures socials. /FOTO: Càritas Urgell

CaixaBank, a través de la seva 
Acció Social, i en col·laboració 
amb la Fundació “la Caixa”, i la 
Fundació Arrels Sant Ignasi de 
Lleida han posat en marxa una 
acció per atendre les persones 
sense sostre. L’acció contempla 
cobrir les necessitats bàsiques 
de les 20 persones sense sostre 
que s’han confinat al pavelló 
Agnès Gregori de Lleida.

CaixaBank i Arrels 
s’uneixen per ajudar 
els sensesostre

La Fundació ”la Caixa” posa a 
disposició dels malalts per co-
ronavirus i els seus familiars  
un equip de psicòlegs, treballa-
dors socials, infermers, metges 
i agents pastorals. A Lleida, el 
programa està format per qua-
tre professionals que actuen al 
Centre Nadal Meroles, l’Hospi-
tal Santa Maria, l’Hospital del 
Pallars, i atenció domiciliaria. 

“la Caixa” aporta 
atenció psicosocial 
a malalts i familiars

Les farmàcies de la Seu d’Urgell 
van començar a repartir ahir un 
total de 1.000 mascaretes, de 
manera gratuïta, a les persones 
que cuiden gent gran i a perso-
nes malaltes, és a dir, a perso-
nes més vulnerables. La tinent 
d’alcalde d’Atenció a les Perso-
nes de l’Ajuntament, Marian 
Lamolla, agraeix “la molt bona 
predisposició per part de totes 
les farmàcies”.

Les farmàcies de la 
Seu reparteixen mil 
mascaretes entre 
cuidadors i malalts

Grup Esneca Formació, em-
presa educativa lleidatana, ha 
efectuat una donació econòmi-
ca de 3.000 euros a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova 
per contribuir a la protecció de 
sanitaris i pacients davant la 
propagació de contagis pel co-
ronavirus. Amb aquesta apor-
tació, el grup pretén col·laborar 
econòmicament en l’adquisició 
de material sanitari i higiènic.

El Grup Esneca 
dona 3.000 euros a 
l’hospital Arnau per 
a tractaments
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Passejar vol dir anar d’un costat 
a l’altre, i passejar el gos, doncs 
anar d’un costat a l’altre amb el 
gos. Romandre quatre nois joves  
amb una mascota cadascú ben 
juntets mitja hora xerrant sota 
un arbre, com va passar ahir al 
migdia, al Parc de le Vies de Llei-
da entre Comtes d’Urgell i Prat de 
la Riba, això no és passejar el gos, 
això és incomplir les normes i no 
ser solidari davant la situació en 
què ens trobem. Si poguessin, els 
gossos es quedarien a casa.

POLS A LES 
SABATES
| Míriam García
@mirietus |

Pandèmia 
Mr. Wonderful
Ens en sortirem. Tot anirà bé. 
Cuidem-nos. Són frases que 
aquests dies llegim un cop i 
un altre a les xarxes (perquè, 
aquests dies, tots vivim una mi-
ca a les xarxes). I, malgrat que 
entenc el missatge positiu que, 
a grans trets, es vol transme-
tre, hi ha també certes actituds 
que crec que cauen en un excés 
d’optimisme. M’explico. Està 
molt bé veure la part positiva 
de les coses i intentar portar 
aquesta situació el millor que 
es pugui. I passar-se el dia la-
mentant-se i queixant-se no 
aporta absolutament res. Però 
també hi ha un terme mitjà. No 
de tota situació negativa se’n 

pot treure una lectura positiva. 
No sempre hi ha una ensenyan-
ça darrere d’una tragèdia. A ve-
gades, simplement, les coses 
són una merda, i es tracta de 
sobreviure i passar-ho el millor 
possible. I no passa res. Amb ai-
xò, el que vull dir, és que no tin-
guem por d’expressar com ens 
sentim. Vivim una situació que 
és excepcional per a tothom. I 
podem estar tristos, angoixats i 
tenir por. I pot ser que no tin-
guem ganes de fer esport, ni 
cuinar, i que a voltes només ens 
vingui de gust tirar-nos al sofà. 
Hem d’intentar que aquesta no 
sigui la tònica general, pel bé de 
la nostra salut mental? Evident-
ment. Però també tenim dret a 
defallir.

A vegades les coses, 
simplement, són una 
merda, i és tracta de 
passar-ho el millor 
possible. No passa res

La fàbrica de cervesa Ctretze, 
de la Pobla de Segur, al Pallars 
Sobirà, programava cada set-

mana un concert de música en 
directe a la seva sala. Ara, amb 
la crisi del coronavirus s’ha vist 
obligada a ajornar tota la progra-
mació d’aquesta primavera i com 
a alternativa ofereix els concerts 
que ja s’havien celebrat a la sala 
en directe pel seu canal de YouTu-
be. Per a aquest dissabte amb el 
lema #JoEmQuedoACasa emetrà 
música de deu artistes que han 
passat per la sala a tocar. 

A les 20.00 hores la Ctretze 
oferirà música de Delafe, La Ter-
rasseta de Preixens –amdós a 
les imatges, en un concert a la 
tardor del 2019–, Strombers, A 
Contrablues, Pirat’s Sound Sis-
tema, Maruja Limón, Sr. Oca, A 
Sound of Thunder, The Targa-

rians i Portobello. Alguns dels 
artistes interactuaran durant 
l’emissió amb els seus segui-
dors. Durant l’emissió dels con-
certs #JoEmQuedoACasa els 
seguidors podran escoltar les 
millors peces que cada artista 

va tocar aquesta tardor a la sa-
la de la Ctretze. Així com inter-
canviar impressions amb alguns 
d’ells. 

Abel Sànchez, soci de la 
Ctretze, ha explicat que tenen 
un públic molt fidel que cada 
dissabte anava a la sala a es-
coltar música en directe. Ara, 
arran del coronavirus, han ha-
gut d’ajornar tots els concerts 
programats per aquesta prima-
vera i han buscat la fórmula de 
concerts a través del seu canal 
de YouTube.

El cantant, compositor i mú-
sic, Juan Zelada, va ser l’enca-
rregat d’estrenar aquesta fór-
mula de concerts, des del sofà 
de casa, el dissabte passat amb 
el concert íntegre que va donar 
a la Ctretze. Zelada va interac-
tuar amb els seus seguidors.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

La proposta musical de la 
fàbrica Ctretze de la Pobla 

de Segur segueix al YouTube

FOTOS: Joan Llimiana Sabaté
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Marc Solsona 
Alcalde de 
Mollerussa

W. Hoekstra 
Ministre de    
Finances d’Holanda

Nicolás Maduro 
President de 
Veneçuela 

La capital del Pla d’Urgell ha ende-
gat un servei d’àpats a domicii per 
a persones grans que no poden 
cuinar normalment. Una altra inici-
ativa solidària que hem d’aplaudir.

Va dir que Espanya i Itàlia no van 
aprofitar els anys bons de l’econo-
mia per sanejar-se i que per això 
afronten malament l’emergència 
sanitària. Visca la unitat d’Europa.

El president veneçolà nega les acu-
sacions de narcotràfic que li fan 
els Estats Units però acusa l’oposi-
tor Leopoldo López de conspirar a 
l’Ambaixada espanyola.
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