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ajuts de 4 milions a Segona B i Tercera i 
els equips demanen, abans de tornar   
a jugar, una ‘minipretemporada’

GUIA | pàg. 41
Cine contra el virus: pel·lícules de                     
tota la vida per disfrutar a casa en  
temps de confinament

1,30 €

L’hotel Nastasi es convertirà en 
hospital pel col·lapse sanitari

Contagis || Es 
disparen a tot             
Lleida i l’Exèrcit 
desinfecta una 
residència de la Pobla

Morts || Sumen ja 
20, amb casos a 
Mollerussa, l’hospital 
del Pallars, la Pobla           
i la Fuliola

Ocupació || Els 
ERTO afecten 13.251 
lleidatans i Lactalis 
del Pla pagarà 500 € 
extra a cada empleat

Igualada || La taxa de 
mortalitat de la conca 
d’Òdena multiplica 
per 10 la mitjana 
catalana

Més que la Xina || 
Espanya, amb 3.642 
morts, supera el país 
asiàtic, amb Madrid  
al capdavant

LLeida registra un aLtre trist rècord amb 7 morts, encara que ahir també es van donar 10 aLtes

és notícia ❘ 3-15 ❘ lleida ❘ 12

aCN

L’Exèrcit desinfectant  
aquesta residència de la Pobla.

Les comarques lleidatanes van registrar dimarts 
la jornada en la qual es van imposar més sancions 
per incomplir el confinament des de la declaració
de l’estat d’alarma, amb un total de 207.

L’Àxel, aquest petit que es veu a la foto, va com-
plir dimarts 3 anys i la policia local de les Borges 
es va desplaçar al seu domicili perquè escoltés 
l’Anys i anys feliç des del balcó.

Dos-centes multes en un 
dia per saltar-se l’alarma

‘Anys i anys, per molts anys’ 
per a un nen de les Borges

L’Àxel va cantar l’‘Anys i anys’, malgrat tot.
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La pandèmia del coronavirus va tornar a registrar ahir un dia negre en el conjunt d’Espanya, després que 
el nombre de morts ja hagi superat el de la Xina. A Lleida, l’augment de morts, hospitalitzats i contagiats 
segueix a ritme de rècord i Salut preveu reconvertir l’Hotel Nastasi en un hospital de suport a l’Arnau.

coronavirus ServeiS SanitariS

Salut preveu convertir l’Hotel Nastasi 
en un hospital de suport per a l’Arnau
Per allotjar malalts de coronavirus que evolucionen bé abans de donar-los l’alta
j. martí/m. marquèS
❘ lleiDa ❘ El nombre d’ingressos 
d’infectats pel coronavirus als 
dos grans hospitals de Lleida, 
l’Arnau de Vilanova i el San-
ta Maria, segueix creixent un 
ritme accelerat, per la qual co-
sa Salut ultima les gestions per 
habilitar l’hotel Nastasi com un 
hospital de suport a partir de 
dilluns, després que els propie-
taris l’hagin posat a disposició. 
Està previst que avui mateix 
tècnics del departament visi-
tin les instal·lacions per veri-
ficar que compleixen tots els 
requisits. Si és així, la idea és 
que a partir de dilluns comenci 
a acollir pacients infectats que 
han evolucionat bé després de 
romandre uns dies ingressats, 
com a pas previ a donar-los l’alta 
definitiva.

Aquest hotel de 4 estrelles 
forma part del complex de La 
Fonda del Nastasi, ubicat al peu 
de la carretera d’Osca, i té cent 
habitacions. Un portaveu de la 
família propietària va explicar 
a aquest diari que “ens vam 
oferir a Salut per ajudar en tot 
el que fos necessari”. Va indi-
car que estan disposats a acollir 
tant malalts com persones que 
hagin de quedar confinades o 
professionals sanitaris que ne-
cessitin allotjament. “Totes les 
nostres instal·lacions estan a 
disposició de l’administració”, 
va concloure.

En les gestions de Salut per 
a la recerca d’un hotel que ser-
veixi com a hospital de suport 
també ha participat la Federació 
d’Hostaleria. El gerent, Ramon 
Solsona, va recordar que ja fa 
deu dies que van notificar a la 
conselleria que podia comptar 
amb els establiments hotelers 
de la província, però va precisar 
que fins dimarts passat no els 
va comunicar que en necessi-
tava un a Lleida ciutat. Encara 
que inicialment es va estudi-
ar la possibilitat que fos l’NH 
Pirineos, al passeig de Ronda, 
finalment s’ha optat pel Nasta-
si, que encara és més a prop de 
l’hospital Arnau.

Salut també ha demanat els 
ajuntaments de totes les capitals 
de comarca que detallin els ho-
tels que podrien acollir malalts. 
Dilluns passat, l’Hotel Alegret, 
a Tremp, va ser el primer que va 
començar a rebre’ls, en aquest 
cas no infectats pel Covid-19, 
sinó persones d’avançada edat 
que estaven ingressades a la uni-
tat sociosanitària de l’hospital 
del Pallars.

vista de l’exterior de l’Hotel nastasi, al complex hoteler de La Fonda situat al peu de la carretera d’Osca.

amaDo forrolla

amaDo forrolla

Primera tramesa 
de pacients a una 
clínica privada, la 
Vithas Montserrat
n El departament de Salut 
també va començar ahir 
a la tarda a enviar paci-
ents amb coronavirus a 
les clíniques privades de 
la capital. En concret, el 
primer trasllat des de l’Ar-
nau de Vilanova va ser el 
d’una dona que ha quedat 
ingressada a l’hospital Vit-
has Montserrat. Estava 
previst que ahir a la nit 
hi hagués més trasllats i 
que en les pròximes hores 
l’Arnau també comenci a 
enviar malalts a la Per-
petu Socors. Entre totes 
dos, han ofert més d’una 
trentena de llits. 

Així mateix, fonts sa-
nitàries van apuntar que 
també podr ien fer-se 
trasllats a l’hospital so-
ciosanitari Nadal Mero-
les. Fins ara, les privades 
ja acollien pacients amb 
Covid-19, però eren in-
gressos propis.

n L’ajuntament de Lleida tam-
bé ha recorregut a altres esta-
bliments hotelers, en aquest 
cas l’hotel Rambla, a l’edifici 
de l’estació de Renfe, per tras-
lladar alguns dels sensesostre 

allotjats al pavelló Agnès Gre-
gori, a Balàfia, que tenen símp-
tomes d’estar contagiats.

En aquest sentit, fonts mu-
nicipals van indicar que estava 
previst traslladar quatre per-

sones ahir a la tarda i van as-
senyalar, d’altra banda, que al 
pavelló, que ara funciona com 
a allotjament d’emergència du-
rant l’estat d’alarma, hi ha unes 
quaranta persones.

La Paeria trasllada al Rambla sensesostre amb símptomes del virus
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redacció
❘ lleiDa ❘ Lleida va tornar a patir 
ahir una jornada negra rècord 
per la pandèmia de coronavi-
rus, amb la mort de set perso-
nes, per la qual cosa ja són 20 
les víctimes mortals. Entre elles, 
hi ha una veïna de Mollerussa 
i quatre de la residència d’Àger 
(vegeu la pàgina 8). Tanmateix, 
la bona notícia és que també hi 
va haver rècord d’hospitalitzats 
per Covid-19 donats d’alta, amb 
deu. 

Respecte als nous casos, Sa-
lut va informar que fins a pri-
mera hora de la tarda n’hi ha-
via 60 més, la xifra més alta en 
una jornada fins al moment. 
D’ells, s’han confirmat un cas 
a Vilagrassa i tres més a la Val 
d’Aran (vegeu les pàgines 8 i 
9). D’aquesta manera, oficial-
ment hi ha 319 persones amb 
coronavirus.

Actualment, 174 es troben 
ingressades, vint-i-cinc més 
que dimarts. Del total, 107 són 
a l’hospital Arnau de Vilanova, 
de les quals 79 estan estables a 
planta i 28 a l’UCI. Això sig-

nifica que a més dels 22 boxs 
de l’UCI que ja es van omplir 
dimarts, s’han ocupat sis dels 
vuit llits de la Unitat Coronà-
ria (l’UCI per a pacients cardi-
ològics). Tot i així, l’hospital ha 
habilitat trenta llits més amb 
respiradors per als malalts semi-
crítics. Així mateix, Urgències 
de l’Arnau també està plena a 
vessar.

Respecte a l’hospital Santa 
Maria, hi ha 29 ingressats, 23 
d’estables a planta i 6 a l’UCI, 
per la qual cosa només queden 
dos boxs lliures. També hi ha 
sis malalts ingressats en centres 
privats.

A l’Espitau Val d’Aran de Vi-
elha es troben ingressades 10 
persones, totes estables a plan-
ta, 15 més són a l’hospital de 
Tremp, totes en planta, quatre 
més estan ingressades a la Fun-
dació Sant Hospital de la Seu 
estables en planta i tres perso-
nes a l’Hospital de Cerdanya 
estables en planta.

De les deu persones que van 
ser donades d’alta, una era a 
l’hospital de Tremp; set a l’Ar-
nau i dos es trobaven a l’Espitau 
Val d’Aran.

D’altra banda, Salut té previst 
que en els propers dies profes-
sionals de l’Atenció Primària 

Lleida registra un altre trist rècord amb set 
morts, però amb deu altes en un sol dia
La corba de nous contagis segueix a l’alça, amb 60 casos més i un total de 319 confirmats || Les UCI de 
l’Arnau i el Santa Maria voregen el col·lapse, amb 34 malalts, i Urgències està ple a vessar

facin tasques de suport i d’acom-
panyament a residències. A més 
a més, ahir va repartir diversos 
equips de protecció procedents 
de donacions en algunes.

Reforç al 061
En un altre ordre de coses, 

Salut ha triplicat la capacitat del 
servei 061 Salut Respon amb 
una nova sala telefònica “per 
atendre millor les trucades re-

lacionades amb la pandèmia de 
coronavirus”, va informar. El 
servei ha passat de comptar amb 
130 posicions, en les quals tre-
balla més d’una persona, a 342, 
amb unes instal·lacions de 500 
metres quadrats a l’Espai Bital, 
de l’Hospitalet. 

Així, l’objectiu del departa-
ment és “reduir la saturació que 
pateix el telèfon per l’allau de 
consultes relacionades amb el 
Covid-19”.

dadeS de la pandèmia

lleida

afectats                   319
Morts     20
z Una altra jornada negra a llei-
da amb seixanta nous casos i set 
morts més, la pitjor fins ara.

catalunya

afectats          11.592
Mortsq                   672
z el nombre de contagis a Catalu-
nya va pujar en més de 1.600 ahir i 
hi va haver 156 morts més.

eSpanya

afectats         49.265
Morts             3.642
z espanya es va convertir ahir en el 
segon país amb més morts, darre-
re d’itàlia i superant la Xina.

món

afectats      458.927
Morts          20.807
z itàlia va superar els 7.500 morts, 
Portugal els 43.000 contagis i la 
Xina detecta 47 nous casos.

Informació sobre el coronavirus al web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

Més morts a Espanya que a la Xina
n Espanya va superar ahir la Xina en nombre de morts per co-
ronavirus amb 738 morts en les últimes 24 hores, que sumen un 
total de 3.642. Els contagis superen els 49.000 amb un creixement 
del 20% tot just en un dia i pugen en un 40% els donats d’alta, 
amb un total de 5.367. El principal focus es troba a Madrid, amb 
més de 14.000 positius.
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alta hOSpitalària
Han estat donades d’alta 
persones que eren als 
hospitals arnau, de     
Tremp i de la Val d’aran

refOrç
el servei 061 Salut Respon 
triplica la seua capacitat 
amb una nova sala per 
atendre possibles casos

en primera perSOna

n Una doctora lleidatana que 
exerceix en un hospital públic 
de Barcelona afirma que ar-
ran de la pandèmia l’organit-
zació ha canviat i treballen 
sempre en torns de dotze ho-
res, la qual cosa comporta en-
tre 48 i 60 hores setmanals. “I 
sense cobrar guàrdies ni noc-
turnitat”, apunta. Una situ-
ació dura que han d’assumir 
atesa l’excepcionalitat de la 
situació. El seu hospital dis-
posa de 709 llits i més de 360 
estan ocupades per ingressats 
per coronavirus, detalla, i la-
menta que no s’estigui fent la 
prova als malalts lleus. 

“A Alemanya fan la prova 
a tots, també als casos lleus, i 
aquí només als ingressats, per 
això la mortalitat és més alta”, 
considera.

D’altra banda, una infer-

mera de l’Arnau assegura que 
“la situació encara està con-
trolada, però les previsions 
són les que són”. Treballa a 
planta, no a Urgències. “Hi 
ha llits disponibles i es prepa-
ren plantes” per a un augment 
d’ingressos, assegura, i subrat-
lla que el Covid-19 suposa una 
càrrega de treball extra que 
van salvant “amb molt bona 

voluntat per part de tots”. Tot 
i així, assenyala que “tots te-
nim una vida, família, pares 
grans...” amb referència al te-
mor d’un possible contagi, de 
manera que extremen les me-
sures higièniques i de protec-
ció. Agraeix els aplaudiments 
que cada dia els dediquen els 
ciutadans per la seua tasca, 
però demana a les autoritats 
i a tothom “que ens recordin 
quan tot això passi”.

Mentrestant, un metge de 
Primària que atén urgències 
també comparteix aquesta 
opinió. “Els ho agraïm, però 
nosaltres no volem aplau-
diments, perquè estem fent 
el que ens agrada, el que sí 
que volem és que la gent no 
s’oblidi després que cal cui-
dar i donar suport a la sanitat 
pública”.

«Al no fer proves als casos lleus,  
la mortalitat és més alta»

«Agraïm els 
aplaudiments però 
espero que ens 
recordin quan s’acabi»

«L’important no és 
aplaudir, sinó recolzar 
la sanitat pública 
quan això s’acabi»
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Primera mort pel 
coronavirus a Mollerussa
S’eleven a tretze els contagis a la capital del Pla d’Urgell || 
Ajuntaments de Lleida demanen extremar les precaucions

redacció
❘ mollerussa ❘ Mollerussa va re-
gistrar ahir la primera vícti-
ma mortal pel coronavirus. Es 
tracta d’una dona d’edat avan-
çada que es trobava ingressada 
a l’Hospital Arnau de Vilanova 
i que va morir dimarts a la ma-
tinada. L’alcalde, Marc Solso-
na, va lamentar els fets i va fer 
una crida a la població perquè 
sigui conscient de la gravetat 
de la situació, eviti sortir de 
casa i extremi les mesures de 
precaució per contribuir a re-
duir el nombre de contagis. En 
la reunió del comitè d’emergèn-
cia del Pla de Protecció Civil 
es va informar que la ciutat 
compta amb tretze positius, 
dels quals sis estan ingressats 
a l’Hospital Arnau de Vilanova 
i entre ells es troba una dona 
que havia participat en el vi-
atge de l’Imserso a Benidorm 
i que es trobava en estat molt 
greu. Els altres estan aïllats als 
seus domicilis i controlats pels 
serveis mèdics.

Davant de la gravetat de la 
crisi sanitària, altres ajunta-
ments de Lleida també dema-
nen extremar les precaucions. 

L’alcalde de Vielha, Juan An-
tonio Serrano, va anunciar que 
des d’ahir es regulen les passe-
jades amb gossos al municipi 
després de comprovar que hi 
ha veïns que els fan de forma 
“poc segura”. Amb aquesta 
mesura, es prohibeixen les pas-
sejades a més de 100 metres 
del domicili, de manera que 

només es podran fer trajectes 
per cobrir les necessitats fisio-
lògiques dels animals durant 
l’estat d’alarma.

Per la seua part, l’ajuntament 
de la Fuliola, on s’han registrat 
dos morts i més d’una desena 
de positius, ha desinfectat els 
carrers i ha demanat als veïns 
que es confinin i els recoma-

na que es netegin a sovint les 
mans amb aigua i sabó.

D’altra banda, l’ajuntament 
del Pont de Suert va demanar 
als veïns extremar les precau-
cions i seguir escrupolosament 
les mesures de protecció i higi-
ene per protegir-se de la pan-
dèmia del Covid-19 (vegeu el 
desglossament).

el carrer Ferrer i Busquets de mollerussa, sense cotxes circulant.

j.gómez

maScoteS
Vielha prohibeix passejar 
amb el gos més enllà dels 
cent metres de distància 
dels domicilis

n Els nous casos de corona-
virus al Pirineu es disparen 
i ja són gairebé una vinte-
na a Aran i tres a l’Alta Ri-
bagorça. El Conselh en va 
confirmar ahir cinc de nous 
a la Val, la qual cosa eleva 
els contagis a disset des del 
primer a començaments de 
la setmana passada. Aquests 
cinc nous casos estan ingres-

sats a l’Espitau de Vielha i el 
seu estat no és greu. 

Mentrestant, l’ajunta-
ment del Pont de Suert va 
confirmar dos encomanats 
ingressats a Aran, amb la 
qual cosa l’Alta Ribagorça 
suma tres casos. Agramunt 
registra els dos primers ca-
sos confirmats i ambdós es-
tan hospitalitzats.

nouS poSitiuS

Dos casos al Pont, més a Aran  
i els primers a Agramunt

L’Exèrcit desinfecta 
una residència de        
la Pobla de Segur
El Centre Geriàtric del Pirineu, amb sis 
positius i dos morts || Quatre ancians del 
centre d’Àger moren a Tremp
e. Farnell / acn
❘ la Pobla De segur ❘ Efectius de la 
Unitat Militar d’Emergències 
(UME) procedents de Saragossa 
van desinfectar ahir el Centre 
Geriàtric del Pirineu, a la Pobla 
de Segur, on la setmana passada 
es van confirmar quatre casos 
de coronavirus. En aquest cen-
tre viuen 71 persones d’edat 
avançada. El responsable mè-
dic del centre, Ramon Mitjana, 
va confirmar que dos dels resi-

dents que estaven ingressats a 
l’Hospital de Tremp han mort 
per Covid-19. Es tracta d’una 
dona de 86 anys i d’un home 
de 98. 

Actualment hi ha sis usuaris 
amb coronavirus hospitalitzats i 
vuit més amb símptomes confi-
nats a la residència. L’alcalde de 
la Pobla, Marc Baró, va explicar 
que el consistori va sol·licitar 
dilluns la intervenció de l’UME 
per desinfectar el centre al re-

membres de la unitat militar d’emergència, ahir en un dels 
centres d’ancians de la pobla de Segur, on es van dur a 
terme treballs de desinfecció.

La policia felicita un 
nen de les Borges   
pel seu aniversari
❘ les borges blanques ❘ La Po-
licia Local de les Borges va 
felicitar dimarts l’Àxel, un 
nen que aquell dia complia 
tres anys. A petició de la fa-
mília i amics, una patrulla 
es va desplaçar fins a la seua 
casa i li van posar una cançó 
per felicitar-lo l’aniversari. 
Fonts municipals van asse-
gurar ahir que en cas que hi 
hagi més peticions també es 
felicitarà altres veïns de la 
capital de les Garrigues per 
fer més amè el confinament 
decretat per la crisi sanitària 
del coronavirus.

josé luis benítez

imatge de la policia local de les Borges felicitant el petit Àxel.

Campanya per 
fabricar equips de 
protecció mèdica
❘ les borges blanques ❘ L’Ateneu 
Popular Garriguenc ha ini-
ciat una campanya per re-
captar fons i poder adquirir 
una impressora 3D i fabricar 
equips de protecció indivi-
dual per als sanitaris dels 
centres mèdics i residències 
d’ancians, com pantalles de 
protecció, protectors per a 
les portes i màscares. Amb la 
iniciativa es preveu recaptar 
fins a 5.500 euros per poder 
fabricar aquestes peces. La 
campanya ja ha aconseguit 
2.890 euros entre 72 donants 
a gofundme.com.

La Diputació 
celebrarà el ple per 
via telemàtica
❘ lleiDa ❘ La Diputació celebra-
rà el proper 6 d’abril per via 
telemàtica el ple correspo-
nent al mes de març, que va 
ser ajornat per culpa del Co-
vid-19. De la mateixa mane-
ra, la setmana que ve també 
reprendrà les reunions de les 
diferents comissions infor-
matives. D’altra banda, la 
junta de portaveus va donar 
ahir llum verda per video-
conferència a la tramitació 
de les mesures destinades 
a facilitar la liquiditat dels 
ajuntaments anunciades la 
setmana passada.
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gistrar-se un focus important 
de contagis. Al matí es van des-
infectar les habitacions mentre 
els usuaris eren en alguna de 
les zones comunes mantenint 
les distàncies de seguretat du-
rant tres hores. A la tarda van 
tornar a les seues habitacions 
i es van desinfectar les zones 
comunes. El responsable mèdic 

del centre va sol·licitar la col·la-
boració de voluntaris per ajudar 
els treballadors de la residència 
ja que deu d’ells, xifra que supo-
sa un 35% de la plantilla, estan 
de baixa perquè o bé presenten 
símptomes de coronavirus o bé 
per angoixa o por.

Per la seua part, l’ajuntament 
d’Àger també ha sol·licitat la in-

tervenció dels militars per des-
infectar la residència, segons 
va explicar l’alcaldessa, Mireia 
Brugués. 

Des de la matinada de diu-
menge a dilluns han estat qua-
tre els morts de la residència 
d’Àger, tots ells, ingressats a 
l’Hospital de Tremp. L’últim va 
morir ahir. Es tracta d’un senyor 
gran veí d’Os de Balaguer (usu-
ari del centre d’Àger) i que va 
ingressar dimarts a l’hospital a 
l’agreujar-se els seus problemes 
respiratoris. Actualment, 27 
ancians de la residència d’Àger 
continuen aïllats en el mateix 
centre i uns altres quatre no han 
mostrat símptomes. Volunta-
ris d’Àger continuen atenent el 
centre.

Així mateix, la residència de 
la Fuliola té més d’una desena 
de positius confirmats i ja han 
mort per coronavirus dos perso-
nes d’aquest municipi, una veïna 
de 74 anys i una usuària de la 
residència de més de 90 anys i 
que era veïna de la Sentiu, in-
forma Segre Tàrrega.

acn

c. sans

Les obres del túnel de Tresponts seguien ahir amb normalitat
❘ Organyà ❘ Les obres del túnel 
de Tresponts a la carretera C-
14, entre Organyà i Montant 
de Tost, continuaven ahir en 
marxa amb la perforació de 

les galeries d’evacuació. Fonts 
de l’obra van explicar que no 
tenien notícia de l’ordre de pa-
rar. Des de Territori van insistir 
que abans de parar les obres 

“s’han de finalitzar tasques 
crítiques, l’abalisament dels 
recintes d’obra o establir me-
sures de seguretat generals”, 
entre d’altres.

Guissona reparteix màscares 
a través dels comerços
Gairebé un miler d’unitats confeccionades per trenta voluntaris 
|| Onada de solidaritat a les Borges Blanques i Solsona

x. SanteSmaSSeS / j.g.m.
❘ guissOna ❘ Guissona distribueix 
800 màscares entre els comer-
ços perquè aquests les repar-
teixin de forma gratuïta entre 
els veïns. L’edil de Mobilitat, 
Josep Ferreras, va explicar que 
les mascaretes han estat con-
feccionades per una trentena 
de voluntaris. L’empresa SAT 
Guissona s’ha encarregat de 
rentar-les i ahir la Policia Local 
les va distribuir. Ferreras va 
explicar que la iniciativa també 
pretén que la gent compri en 
els petits establiments ja que 
“poden veure’s molt perjudi-
cats econòmicament”.

Així mateix, l’alcalde de les 
Borges, Enric Mir, va anunciar 
que el consistori ha comprat i 
distribuït cinquanta bates i 300 
màscares per a la residència, el 
CAP i el personal municipal. 
La primera tinent d’alcalde, 
Núria Palau, va explicar que 
la brigada continua desinfec-
tant carrers i equipaments i va 
avançar que ahir a la nit estava 
previst netejar a fons el centre 
del municipi.

Mentrestant, la Policia Lo-
cal de Solsona va començar a 
recollir les 600 màscares con-
feccionades pels cinquanta vo-
luntaris que van respondre a la 
crida per proveir de materials 
de protecció davant del coro-
navirus l’Hospital Pere Màrtir 
Colomés. 

Per la seua part, l’empresa 
Fytisa donarà unes altres 2.000 
unitats.

La Policia Local entregant ahir les mascaretes a guissona.

x. santesmasses

■ Veïns de Bell-lloc confec-
cionaran unes mil masca-
retes que posteriorment es 
repartiran pel poble. L’ajun-
tament d’aquesta localitat 
del Pla d’Urgell ha comprat 
una tela de polièster que és 
impermeable, transpirable i 
elàstica. Així mateix, el con-
sistori ha sol·licitat a totes 
aquelles persones expertes 
a teixir que s’encarreguin 
de confeccionar les masca-
retes. Segons l’alcalde, Ra-

mon Cónsola, en qüestió de 
minuts una desena de per-
sones ja s’han compromès a 
fabricar-les des de les seues 
cases.

Així mateix, l’ajunta-
ment repartirà la tela entre 
els participants en aques-
ta iniciativa solidària i les 
màscares que aquests ela-
borin es repartiran, princi-
palment, entre els col·lectius 
vulnerables i els veïns de la 
localitat.

Bell-lloc compra materials per 
fabricar elements de protecció

La FuLioLa
al geriàtric hi ha més d’una 
desena de positius de 
covid-19 i al municipi han 
mort dos persones

jOsé luis benítez

Critiques dels 
pensionistes de 
Lleida a Endesa
❘ lleiDa ❘ La coordinadora na-
cional de pensionistes i jubi-
lats d’Endesa van expressar 
ahir les seues crítiques contra 
Endesa per aprofitar l’estat 
d’alarma per la pandèmia 
per treure’ls definitivament 
els seus drets, segons fonts 
de l’entitat. Val a recordar 
que a Lleida hi ha prop d’un 
miler d’afectats, uns 500 al 
Pirineu. El portaveu va ex-
pressar la seua repulsa per 
aquesta actuació en uns mo-
ments en què totes les empre-
ses elèctriques s’han mostrat 
solidàries.

Homenatge                    
als sanitaris de 
l’hospital de la Seu
c. SanS
❘ la seu D'urgell ❘ Vehicles de 
la Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra, Bombers, Poli-
cia Nacional i Guàrdia Civil 
van fer sonar ahir les sire-
nes a les vuit del vespre a les 
portes de l’hospital de la Seu 
d’Urgell, en reconeixement 
al treball que duen a terme 
aquests dies els professionals 
de la salut. 

Els efectius van baixar dels 
seus vehicles per aplaudir-los 
i una part dels sanitaris van 
sortir de l’edifici per agrair 
el gest.
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coronavirus eStat d’alarma

guàrDia urbana guàrDia urbana

Un agent de la Urbana amb mascareta i gel desinfectant.

treballs de desinfecció durant el dia d’ahir a les dependències de la comissaria de la Urbana.

Fumiguen la comissaria de la 
Guàrdia Urbana i els seus vehicles
redacció
❘ lleiDa ❘ La Paeria va fumigar 
ahir totes les dependències 
policials de la comissaria de la 
Guàrdia Urbana de Lleida, així 
com tots els vehicles patrulla. 

Aquesta és una de les mesu-
res que el consistori destaca que 
s’han pres per a la protecció dels 
agents que, assegura, compten 

amb totes les mesures de segu-
retat necessàries des de l’inici 
de la crisi sanitària, malgrat que 
alguns sindicats policials van 
denunciar la falta de material. 
Sobre això, la Paeria va asse-
nyalar ahir que tots els efectius 
de la Guàrdia Urbana compten 
amb mascaretes, guants i gel 
hidroalcohòlic per a les mans 

i desinfectant per als vehicles. 
Una disposició de material, res-
salta el consistori, que ha per-
mès que la Guàrdia Urbana po-
gués cedir elements preventius 
a altres departaments munici-
pals que també presten serveis 
essencials al carrer i atencions 
presencials en el context de la 
crisi sanitària.

La Paeria va assenyalar que 
les mesures integrals de preven-
ció també inclouen els agents 
cívics, que aquests dies recor-
ren els espais públics de la ciu-
tat de Lleida per donar suport 
a la Urbana en les tasques de 
control de la circulació de vi-
anants, donar informació o fer 
advertències. Tots els equips 

compten amb guants i masca-
retes. L’ajuntament manté la 
crida a particulars i empreses 
per donar material de protec-
ció perquè el pugui utilitzar el 
personal municipal.

Val a recordar que sis urbans 
de Lleida han donat positiu per 
coronavirus, com ja va avançar 
SEGRE.

l.g.
❘ lleiDa ❘ Les comarques lleida-
tanes van registrar dimarts la 
jornada en què es van imposar 
més sancions per incomplir el 
confinament des de la declara-
ció de l’estat d’alarma, el 17 de 
març passat. Els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana de 
Lleida van denunciar dimarts 
207 persones per saltar-se sense 
un motiu justificat la prohibi-
ció de sortir al carrer, imposa-
da davant la crisi sanitària pel 
coronavirus. Concretament, la 
Policia catalana va notificar un 
total de 166 actes administra-
tives a particulars que havien 
infringit la norma, per la qual 
cosa se’ls imposarà sancions que 
contempla la llei de Seguretat 
Ciutadana, coneguda com llei 
mordassa, amb multes que van 
des dels 100 als 600.000 euros, 
segons la gravetat.

En el cas de la Urbana, els 
agents de la capital del Segrià 
van sancionar 41 persones que 
durant la jornada de dimarts 
van incomplir l’ordre de confi-
nament. També es va sancionar 
el responsable d’un establiment 
situat a l’avinguda Blondel. L’ac-
tuació es va dur a terme quan 
una patrulla va comprovar que 
sortien del local clients que por-
taven cafès per endur i que tres 
persones es quedaven al carrer 
fent la consumició. Els agents 
van denunciar el responsable 

del bar per desenvolupar una 
activitat que incompleix les 
mesures decretades en l’estat 
d’alarma i també es va denun-
ciar, per la mateixa raó, les tres 
persones que consumien els seus 
cafès a l’exterior del local. 

Així mateix, la Urbana va ai-
xecar actes per incompliment de 
l’estat d’alarma a cinc joves, en 
actuacions diferents, que havi-

en sortit al carrer per consumir 
marihuana. 

Des que es va decretar l’estat 
d’alarma i es va establir el con-
finament de la població per la 
crisi sanitària, els Mossos d’Es-
quadra i la Urbana, sense comp-
tar la resta de policies locals de 
la província de Lleida, han im-
posat prop de 860 denúncies a 
persones que s’han saltat l’ordre 

de confinament sense un motiu 
justificat.

Material sanitari
    Per altra banda, els Mossos 
col·laboren cada dia al costat 
de Salut per transportar sub-
ministraments sanitaris urgents 
des de Tremp fins a la resta de 
centres hospitalaris del Pirineu 
Occidental.

imatge d’un control, dilluns passat, de la Policia local de tremp.

JorDi uriach

Multades 207 persones en un sol 
dia per saltar-se el confinament
La Urbana sanciona una cafeteria de Blondel que estava oberta i tres clients  
que prenien cafè al carrer || En la darrera setmana sumen prop de 860 actes

Sancionat per anar 
de Palafrugell a 
Lleida per recollir 
un teclat
n La Policia Local de Pa-
lafrugell va denunciar un 
veí que havia conduït fins 
a Lleida per anar a reco-
llir un teclat que havia 
comprat per internet. Els 
agents van aturar-lo quan 
ja tornava, per la qual co-
sa, ressalten, va fer 400 
quilòmetres. Aquesta és 
una de les més de 1.600 
denúncies que les policies 
locals de Girona han im-
posat des que es va decre-
tar l’estat d’alarma, entre 
les quals també destaca la 
d’un veí de Lloret que van 
sorprendre passejant amb 
corretja un gat. Segons el 
departament d’Interior, 
ahir els Mossos d’Esqua-
dra van fer 91 detencions 
i van imposar 13.576 san-
cions a Catalunya. 

Per altra banda, el con-
seller Miquel Buch va as-
segurar que el Govern 
català no ha rebutjat cap 
tipus d’ajuda de l’Exèrcit 
per afrontar la crisi del 
coronavirus, entre altres 
coses perquè també el 
paguen els catalans: “Si 
el necessitem, ja el crida-
rem.” No obstant, va pun-
tualitzar que la Genera-
litat té des de fa més de 
vint anys un sistema propi 
d’emergències i seguretat 
i va indicar que si no han 
demanat l’ajuda de l’Exèr-
cit fins ara ha estat per no 
“absorbir” el suport de 
l’Estat cap a altres autono-
mies que no tenen aquest 
tipus de competències.
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redacció
❘ lleiDa/tàrrega ❘ La situació de 
les dones víctimes de violència 
masclista podria veure’s agreu-
jada durant el confinament. Per 
vetllar per la seua seguretat, la 
Generalitat ha posat en marxa 
diferents mesures mentre els 
Mossos d’Esquadra augmenten 
el seguiment del risc de les do-
nes que havien denunciat mal-
tractament. En aquest sentit, 
el conseller d’Interior, Miquel 
Buch, va assenyalar ahir que el 
grup de seguiment de la víctima 
ha incrementat el seu treball per 
via telemàtica i s’han fet diver-
ses comunicacions amb vícti-
mes. Així mateix, va indicar que 
els Mossos i l’Institut Català de 
les Dones treballen “per evitar 
qualsevol episodi de violència 
masclista”. Així, el conseller 
va anunciar que avui dijous es 
presentarà noves mesures sobre 
aquesta qüestió.

Durant el dia, la policia ca-
talana comparteix a través de 
les xarxes socials tots els me-
canismes d’atenció disponibles 
per a les víctimes de violència 
masclista. Així mateix, insta la 
ciutadania a estar alerta si escol-
ten “crits o discussions” en do-
micilis veïns i alertar les forces 
de seguretat per si és necessari 
intervenir.

Una de les mesures en marxa 
en els últims dies per donar su-
port a les dones maltractades és 

una iniciativa de l’Institut Cata-
là de les Dones, que ha repartit 
cartells als comerços que poden 
romandre oberts durant l’estat 
d’alarma per convertir-los en 
“llocs segur” per a les dones i 
els seus fills en cas de no poder 
contactar amb l’ICD o la policia 
al passar el confinament amb 
el seu agressor. Sobre aquest 
punt, agents de la Policia Lo-

cal de Tàrrega van iniciar ahir 
l’entrega dels cartells informa-
tius de la campanya “Establi-
ment segur contra la violència 
masclista”. 

L’objectiu és que les dones en 
situació de maltractament a la 
llar comptin amb la col·labora-
ció dels comerços per trucar al 
900 900 120 o al 112 i poder 
denunciar així si pateixen al-

gun episodi de violència. Sota 
el lema “#NoEstàsSola”, la cam-
panya pretén que les dones, al 
veure el cartell als comerços, 
sàpiguen que poden explicar la 
seua situació i que l’establiment 
trucarà per ella al 900 900 120 
per rebre atenció social o al 112 
en cas d’emergència. El cartell 
també es pot descarregar al web 
dones.gencat.cat.

Un agent de la Policia Local de Tàrrega entregant ahir un dels cartells de l’icd en un comerç.

ajuntament De tàrrega

Mossos reforcen el seguiment a    
les víctimes de violència masclista
Interior presentarà avui noves mesures per protegir les dones durant el confinament 
|| La Policia de Tàrrega entrega cartells informatius en comerços

coronavirus seguretat

Un accidentat 
passa hores 
desaparegut

corbins

❘ corbins ❘ Els Bombers i els 
Mossos van localitzar ahir 
un veí de Corbins que havia 
desaparegut a última hora 
de la tarda de dimecres. Se-
gons van informar els serveis 
d’emergències, cap a les sis 
de la tarda es va informar 
que un home de 82 anys ha-
via sortit de casa seua per 
anar a una finca als afores 
de la localitat i no havia tor-
nat. Finalment, va ser trobat 
ahir en un camp de Bell-lloc 
d’Urgell, on havia quedat el 
vehicle després de sortir de 
la via. L’home va patir feri-
des lleus i va ser evacuat a 
l’hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida per a una valoració 
del seu estat.

Un estafador 
intenta fugir  
per una teulada

detenció

❘ osca ❘ La Policia Nacional va 
detenir a començaments del 
mes de març un jove esta-
fador, pròfug de la Justícia, 
que era buscat per catorze 
jutjats, entre aquests el de 
la Seu d’Urgell, per cometre 
fraus a través d’una platafor-
ma de compravenda d’objec-
tes de segona mà, en la qual 
oferia productes electrònics 
d’elevat valor. L’arrest va ser 
a Osca, quan els agents van 
acudir a un pis per un altre 
servei i van veure com un 
jove provava de fugir per la 
teulada. L’estafa era possi-
ble perquè els compradors 
no utilitzaven sistemes de 
pagament segur.

Focs en 
xemeneies a 
Tremp i Barbens

incendis

❘ tremp ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van treballar ahir 
en l’extinció d’incendis re-
gistrats en xemeneies d’ha-
bitatges a Barbens i Tremp. 
El primer avís es va produir 
a les 12.10 hores, quan es 
va alertar d’un petit incendi 
que va afectar la xemeneia 
d’una casa a l’avinguda Pla 
d’Urgell de Barbens. Fins al 
lloc es van traslladar dos do-
tacions de Bombers i no hi 
va haver persones afectades. 
Poc després, hi va haver un 
altre avís a Tremp i en aquest 
cas els propietaris mateixos 
van apagar el foc, per la qual 
cosa els Bombers van fer una 
revisió.

Més de la meitat dels 
presos en tercer grau 
estan aïllats a casa seua

coronavirus prevenció

redacció
❘ lleiDa ❘ El 55% dels presos en 
tercer grau de les presons cata-
lanes passa el confinament a les 
seues cases, acollint-se a l’article 
86.4 del reglament penitenciari, 
que preveu que els interns en 
tercer grau amb bon comporta-
ment puguin dormir a casa tota 
la setmana amb control telemà-
tic i sense anar a la presó. 

La conselleria de Justícia de 
la Generalitat va assenyalar 
ahir que arran de la pandèmia 
de coronavirus està revisant 
tots els tercers graus per si es 
poden acollir a la normativa i en 
els últims tretze dies l’ha aplicat 
a 628 persones. 

“La Generalitat ha triplicat 
el nombre de presos en tercer 
grau que dormen a casa els set 
dies de la setmana”, va recalcar 

la conselleria. Abans de l’apli-
cació de l’estat d’alarma eren 
el 20% (325 interns), i el 55% 
actual suposa un total de 955 
presos. Els reus que compleixen 
condemna en tercer grau són el 
27% dels interns a Catalunya, i 
la Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima 
encara té per valorar la situació 
de tercer grau d’uns altres 240 
presos. 

D’altra banda, les presons 
van començar a rebre ahir els 
primers mòbils d’una comanda 
de 230, que la Generalitat ha 
fet per substituir els vis-a-vis i 
les visites al locutori per video-
trucades a través de WhatsApp. 
Actualment, set interns i nou 
funcionaris han donat positiu 
per coronavirus, cap d’ells a la 
presó de Ponent.
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