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dadeS de la pandèmia

lleida

Afectats                   352
Morts     22
Altes     26
z La província va registrar 33 po-
sitius de coronavirus més, dos 
morts i dos altes sanitàries.

catalunya

Afectats         12.940
Morts                   880
Altes              2.384
z Catalunya va comptabilitzar ahir 
un miler de positius i 200 morts 
més. Hi ha 1.187 casos greus.

eSpanya

Afectats          56.188
Morts              4.089
Altes               7.015
z Vora 7.000 infectats i 400 morts 
més, amb Madrid com la comuni-
tat amb més casos.

món

Afectats      481.487
Morts           21.898
z Europa va superar els 250.000 in-
fectats i 24.000 curats, mentre que 
als Estats Units voregen els 70.000 
positius i mil morts.

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

Disminueix la tendència a l’alça a Lleida
n Després de diverses jornades d’increment de morts i conta-
giats, la d’ahir va ser de les primeres jornades des de l’inici de 
la pandèmia a Lleida en què el nombre de contagis i defuncions 
va ser inferior als dies previs. També es van comptabilitzar dos 
altes hospitalàries més, que sumen un total de 26, mentre que 
unes altres 206 persones infectades estan ingressades.
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redacció
❘ LLEIDA ❘ La corba de contagis 
confirmats de coronavirus a 
la província de Lleida va des-
cendir ahir al confirmar-se 33 
casos més, la meitat que el dia 
anterior, mentre que també han 
baixat els morts, de set a dos. 
D’aquesta manera, ja hi ha 352 
contagiats i 22 persones han 
mort. L’edat mitjana dels que 
han mort fins ara a l’hospi-
tal Arnau de Vilanova i al de 
Tremp és de 82 anys i el més 
jove tenia entre 50 i 60 anys. 
Entre els últims finats es troben 
la primera a la Val d’Aran, una 
altra veïna de Mollerussa i un 
exalcalde de Camarasa. A més, 
s’han confirmat nous casos a 
Aran, Os de Balaguer, Artesa 
de Lleida i Solsona (vegeu les 
pàgines 8-9).

D’altra banda, ahir hi havia 
285 sanitaris aïllats, dels quals 
una cinquantena han donat po-
sitiu en coronavirus. De fet, el 
coordinador mèdic de l’atenció 
a pacients amb coronavirus a 
l’Arnau, Alfredo Jover, es troba 
en quarantena.

Segons va indicar Salut, els 
ingressats són un total de 206, 
32 més que dimecres. En con-
cret, 111 es troben a l’Arnau, 80 
dels quals en planta i 31 a l’UCI, 
tres més que dimecres. Hi ha 
29 ingressats a l’hospital Santa 
Maria, 23 d’estables en planta i 
6, a l’UCI. Atès que ahir es van 
traslladar pacients de l’Arnau 
a la clínica Vithas Montserrat, 
que ha ofert uns 30 llits, i ja són 
24 els ingressats en centres pri-
vats. A més, a part de preveure 
derivar malalts a l’hotel Nasta-
si, Salut busca més hotels, com 
l’NH Pirineos a Ronda i els Ibis 
de Cappont.

Respecte al Pirineu, els casos 
a Aran han augmentat i els in-
gressats a l’Espitau Val d’Aran 
han passat de deu a dinou, però 

Els contagis confirmats en un dia cauen a     
la meitat, amb 33, i les morts, de set a dos
L’edat mitjana dels que moren als hospitals de Lleida i Tremp és de 82 anys i hi ha 285 sanitaris aïllats 
|| L’Arnau cancel·la gairebé totes les operacions per reconvertir la zona quirúrgica en UCI

tots són estables. N’hi ha quin-
ze d’ingressats a l’hospital de 
Tremp, tots a planta, quatre a 
la Fundació Sant Hospital de la 
Seu estables a planta i uns altres 
quatre a l’Hospital de Cerdanya, 
també en planta.

Al contrari, dos contagiats 
van ser donats d’alta, per la qual 

cosa sumen a 26 els curats des-
prés d’haver estat ingressats. 
Encara que en les últimes hores 
no s’han disparat els nous casos, 
a diferència de les últimes jor-
nades, l’Arnau ha decidit cancel-
lar gairebé totes les operacions 
programades per reconvertir 
la zona quirúrgica en UCI, atès 

que els 22 boxs que hi ha ja es-
tan plens, així com els vuit de la 
Unitat Coronària. Fonts hospi-
talàries van afirmar que l’Arnau 
de Vilanova espera l’arribada 
de més de quaranta respiradors 
que ha comprat l’Institut Català 
de la Salut. A més a més, altres 
fonts van afirmar que els met-

ges residents (MIR) de totes les 
especialitats faran guàrdies a 
Urgències.

D’altra banda, professionals 
sanitaris que viuen fora de Llei-
da o que no vulguin tornar als 
seus domicilis s’estan allotjant 
aquests dies als Apartaments 
Real Lleida.

coronAvIrus cOnSeqüèncieS a lleida

Llits al gimnàs de l’Arnau i tramesa de 
malalts terminals al Nadal Meroles

imatge de la façana de l’hospital nadal meroles.

redacció
❘ LLEIDA ❘ El gimnàs de rehabilita-
ció de l’Arnau de Vilanova s’ha 
reconvertit en zona d’hospita-
lització amb catorze llits per a 
pacients de Covid-19 que es tro-
bin en situació de poder ser tras-
lladats a altres centres sanitaris 
de la ciutat. Serien malalts que 
tenen una bona evolució i de fet 
ja s’estan traslladant a la clínica 
Vithas Montserrat i, quan esti-
gui plena, aniran a la Perpetu 
Socors. L’espai del gimnàs es 
posarà avui en funcionament 

i també servirà per desconges-
tionar el servei d’Urgències de 
l’equipament.

Així mateix, els pacients que 
es troben en una situació irre-
versible seran traslladats al cen-
tre sociosanitari Nadal Meroles, 
al carrer Acadèmia, ja que se-
gons va informar Salut, “està 
millor preparat per atendre’ls al 
final de la vida”. Aquest centre 
rebrà el suport dels equips sa-
nitaris dels hospitals. 

Respecte als malalts ingres-
sats a l’Arnau de Vilanova i al 

Santa Maria que també esti-
guin a punt de morir, deixaran 
que la família els visiti. Salut 
va destacar que “a Lleida te-
nim els espais i recursos dispo-
nibles per gestionar de forma 
correcta aquesta situació que 
estem vivint i s’activaran tots 
els recursos que siguin neces-
saris per gestionar aquest epi-
sodi i oferir la millor atenció a 
la ciutadania”. De fet, està pre-
vist traslladar pacients a l’hotel 
Nastasi, que va oferir les seues 
instal·lacions.

ITMAR fABREGAT
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coronavirus comarqueS

Imatge d’arxiu d’estefania rufach.

x. r.
❘ lleiDa ❘ La vicepresidenta sego-
na de la Diputació i alcaldes-
sa d’Os de Balaguer, Estefania 
Rufach, està hospitalitzada al 
donar positiu en coronavirus. 
Va explicar que “fa dotze dies 
vaig començar a presentar símp-
tomes” i va decidir aïllar-se. Va 
passar uns tres dies a l’hospital 
Arnau de Vilanova i ahir ma-
teix la van traslladar a la Clí-
nica Montserrat. Va assegurar 
que es troba bé. Rufach és tam-
bé vicepresidenta de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs (IEI) i, per 
aquesta raó, l’ens provincial 
va avisar tots els treballadors 
d’aquest organisme, la comissió 
de riscos laborals i els portaveus 
dels partits. 

Així mateix, fonts de la Di-
putació van apuntar que ahir 
va acabar la desinfecció de l’IEI, 
programada abans de conèi-
xer-se el contagi de Rufach.

D’altra banda, l’exalcalde 
de Camarasa Josep Vendrell 
va morir ahir per coronavirus 
als 78 anys. El municipi retrà 
avui homenatge al que va ser 
primer edil entre el 1999 i  el 
2011 amb un repic de campa-
nes a les 12.00. A la tarda, a les 
19.00, els veïns sortiran al balcó 
i li dedicaran un aplaudiment. 
L’ajuntament va obrir les xarxes 
socials perquè els veïns puguin 
acomiadar-se de Vendrell i va 
avançar que l’import de la coro-

Hospitalitzada la vicepresidenta    
de la Diputació i alcaldessa d’Os
Mor l’exalcalde de Camarasa Jaume Vendrell i el municipi li retrà avui homenatge 
|| Primer mort a la Val d’Aran i el primer edil de Naut Aran surt de l’UCI

na que li haurien fet en cas que 
es pogués organitzar un funeral 
serà per a l’escola Dos Rius, un 
“lloc especial” per al finat.

En un altre ordre de coses, 
l’Espitau de Vielha va registrar 
ahir la primera mort per coro-
navirus a Aran i es van confir-

mar cinc nous casos que eleven 
la xifra a 22. La majoria dels 
pacients es troben ingressats a 
l’Espitau, mentre que hi ha uns 
altres tretze casos en estudi. 

El tinent d’alcalde de Naut 
Aran i exalcalde pedani d’Arti-
es, David Torres, va abandonar 
ahir l’UCI de l’Arnau de Vila-
nova a l’evolucionar favorable-
ment, encara que continuava 
ingressat a l’hospital lleidatà. 

A Mollerussa es va registrar 
una segona mort pel Covid-19 i 
es van detectar contagis en mu-
nicipis com Solsona i Artesa de 
Lleida (vegeu les claus).

avISoS
l’ens provincial ha donat 
avís a treballadors i a 
portaveus de partits del 
contagi de Rufach

caSoS

Primer mort a Aran
z l’espitau de Vielha va registrar 
ahir la primera mort per coro-
navirus a aran. es tracta d’una 
veïna de la Val de 90 anys i amb 
patologies prèvies. a més, es 
van confirmar 5 nous casos que 
eleven la xifra de contagis a 22. 
Dimecres es van donar dos altes 
i es va traslladar a un pacient a 
l’arnau de Vilanova.

Una altra morta a Mollerussa
z Una dona d’uns 87 anys de 
Mollerussa és la segona defun-
ció confirmada per coronavirus 
a la ciutat. Va morir dimecres a 
l’Hospital arnau de Vilanova i ja 
ha estat enterrada a Fondarella, 
el seu municipi natal. aquesta 
veïna va viatjar a Benidorm al 
costat d’altres dones jubilades, 
una d’elles la primera perso-
na que va morir pel Covid-19 a 
Mollerussa.

Un cas a Artesa de Lleida
z artesa de lleida va informar 
ahir del primer cas de coronavi-
rus al municipi.

Dos contagis a Solsona
z Solsona compta amb almenys 
dos casos de Covid-19 confir-
mats, si bé per ara no ha trans-
cendit la xifra exacta.

Resos per 
megafonia i a 
través de les 
xarxes socials
De rectors de pobles 
de la Segarra
x. SanteSmaSSeS
❘ gUiSSona ❘ El rector de Guisso-
na, Ramon Balaguer, que ofe-
reix cada migdia per megafonia 
una oració des de l’església de 
la localitat, una pregària que 
complementa amb el rés de 
l’àngelus. En cada interven-
ció agraeix els esforços dels 
que presten serveis bàsics, la 
paciència dels confinats a les 
seues cases i demana que fina-
litzi aviat la crisi sanitària del 
coronavirus.

Per la seua part, l’Ateneu 
d’aquesta localitat de la Segar-
ra ha traslladat l’escultura de 
Sant Roc, patró de les pestes, 
fins a la col·legiata de Santa 
Maria. Està col·locat davant 
l’altar major. Es tracta de l’es-
cultura que presideix des de 

x. S.

La imatge de Sant roc, a la col·legiata de Santa maria.

l’any 1923 la façana principal 
de l’Ateneu. Aquesta figura, 
d’uns 80 centímetres, va ser 
restaurada fa uns anys per l’ar-
tista local Agnès Pla. Anterior-
ment, havia presidit el portal 
medieval de Sant Roc, situat 
just on és l’Ateneu.

A Tòrà, el rector Fermí Man-
teca ofereix pregàries a través 

de les xarxes socials. Així, diu-
menge passat va oficiar una 
missa en streaming per Face-
book. Sigui mitjançant mega-
fonia o a través de les xarxes 
socials, aquests i altres mossens 
busquen la manera d’exercir 
mentre la crisi sanitària limita 
les celebracions religioses per 
evitar possibles contagis.

FgC

el tren de la Pobla, fent sonar el xiulet a Balaguer.

El tren de la Pobla ret homenatge 
als confinats i als que treballen
❘ BalagUeR ❘ El xiulet del tren de la 
Pobla al seu pas per Balaguer fa 
sonar cada dia a les 20 hores el 
seu xiulet per homenatjar tot el 
personal que treballa per com-
batre la pandèmia i els confinats 
a casa.

x.r. / Segre tÀrrega
❘ lleiDa ❘ L’hotel Tryp Vielha es 
convertirà avui en el segon 
establiment turístic medica-
litzat del Pirineu, després de 
l’Hotel Alegret de Tremp. El 
síndic d’Aran, Paco Boya, va 
explicar ahir que “tenim l’Es-
pitau de Vielha ple” amb una 
vintena de casos de corona-
virus ingressats, per la qual 
cosa s’ha arribat a un acord 
amb els propietaris de l’ho-
tel perquè aculli els pacients 
de cornavirus que es trobin 
en estat lleu, mentre que els 
menys lleus estan aïllats als 
seus domicilis. Boya va apun-
tar que s’habilitaran trenta 
habitacions, que s’aniran 
ocupant a mesura que sigui 
necessari. 

El síndic va alertar tam-
bé de la falta de material a 
l’Espitau i va agrair el treball 
dels voluntaris que elaboren 
màscares i bates. Així ma-
teix, el Conselh Generau ha 
demanat a la delegació del 
Govern central suport mèdic 
i de neteja i desinfecció de 
la Unitat Militar de l’Exèrcit 
(UME).

Per la seua part, l’ajunta-
ment d’Agramunt ha ade-
quat la segona planta de la 
residència Mas Vell per uti-
litzar-la com a espai d’aïlla-
ment en cas de detectar-se al-
gun positiu per coronavirus. 
Aquest espai estava en obres 
des de fa més d’un any en el 
marc del projecte d’ampliació 
del geriàtric. Ara, a la segona 

SuBmInIStramentS
endesa porta la llum a 
una part de la residència 
d’agramunt, que acollirà 
possibles contagiats

vídeo del tren de 
la Pobla

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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redacció
❘ lleiDa ❘ Les entitats lleidatanes 
de salut mental i addiccions ga-
ranteixen els seus serveis so-
cials de suport a les persones 
amb aquest tipus de patologies 
malgrat la crisi sanitària cre-
ada pel coronavirus. Així ho 
va assegurar ahir Salut Men-
tal Catalunya-Terres de Lleida, 
entitat que coordina i aglutina 
diferents associacions de salut 
mental com les de Ponent, Pla 
d’Urgell, la Noguera, Ondara 
Sió, Sol del Solsonès, Pallars, 
AADDMM Terraferma, Grup 
Alba (Tàrrega), Alba Jussà i 
l’Associació Talma (Juneda). 

En aquest sentit, des de la 
coordinadora afirmen que, se-
guint les instruccions del de-
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, els serveis 
que continuen en funciona-
ment són les llars de suport, 
els programes d’acompanya-
ment integral en el procés de 
rehabilitació de persones amb 
trastorns mentals i el progra-
ma de suport a l’autonomia a la 
mateixa llar. A més, l’atenció, 
informació i assessorament a 
famílies i el servei d’ajuda psi-
cològica a través del telèfon, 
correu electrònic o videocon-
ferència també continuen fun-
cionant. Per contra, els serveis 
que han quedat temporalment 
suspesos són els clubs socials 
i els prelaborals, encara que 
els professionals segueixen 

treballant de manera telemà-
tica, fent el seguiment de les 
persones i plantejant activi-
tats i recursos alternatius als 
presencials.

Atenció psicosocial
D’altra banda, els operadors 

del 112, 012 i el 061 derivaran 
els usuaris que tinguin un ele-

vat impacte emocional a causa 
del coronavirus a una plata-
forma d’atenció psicosocial. 
El Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya, que col-
labora en aquesta iniciativa, 
va explicar ahir que es tracta 
d’una decisió del Govern en el 
marc del Pla de Protecció Civil 
de Catalunya (Procicat). Des 
que va començar la pandèmia, 
els treballadors socials ajuden 
a resoldre dubtes i incidències 
relacionades amb els serveis 
d’atenció a les persones vincu-
lades als serveis socials bàsics, 
els centres de salut, les residèn-
cies d’ancians o els centres de 
dia, entre d’altres.

Suport telemàtic
l’assessorament a les 
famílies també es porta a 
terme per telèfon, mails  
i videoconferència

les entitats de salut mental 
continuen treballant
els pisos de suport i serveis d’acompanyament, entre d’altres, 
es mantenen actius || Nova plataforma d’atenció psicosocial

organismes pandèmia

inauguració de la seu de Salut mental ponent el 2018.

itmar fabregat

Una alumna xinesa de la 
Udl envia des del seu país 
més de mil mascaretes
allau de solidaritat a tornabous

iniciatives solidaritat

Zhao mo (primera per l’esquerra), a la universitat de lleida.

redacció / Segre tàrrega
❘ lleiDa ❘ Una estudiant de docto-
rat de la facultat de Lletres de 
la Universitat de Lleida (UdL), 
Zhao Mo, ha fet arribar des de la 
Xina un miler de màscares qui-
rúrgiques a la mateixa universi-
tat, que la institució acadèmica 
ha entregat ja a l’hospital Arnau 
de Vilanova. Zhao Mo redacta 
la tesi dins del programa Terri-
tori, Patrimoni i Cultura sota 
la tutoria del professor Xavier 
Terrado. La jove estudiant va 
tornar fa un mes al seu país, des 
d’on ha enviat les mascaretes a 
la universitat lleidatana.

D’altra banda, a Tornabous, 
municipi de l’Urgell de poc més 
de vuit-cents habitants, ja s’han 
confirmat quatre casos positius 

de coronavirus, tres dels quals 
ingressats a l’hospital Arnau i 
el quart va rebre d’alta fa uns 
dies però continua confinat a 
casa. A més, nombrosos veïns 
es troben aïllats als seus habitat-
ges amb símptomes. L’alcalde, 
David Vilaró, va agrair ahir la 
solidaritat de tota la població 
que “s’ha bolcat” per aconse-
guir frenar la propagació del 
coronavirus. Així, una entitat 

UDl

local, que prefereix mantenir-se 
en l’anonimat, ha fet una do-
nació a l’ajuntament de 1.000 
euros per comprar material de 
protecció; un grup d’una dese-
na de voluntaris s’ofereix a fer 
la compra o altres encàrrecs a 
persones grans o vulnerables 
per evitar que hagin de sortir de 
casa, mentre que un grup d’agri-
cultors va portar a terme la nit 
de dimecres passat la primera 

desinfecció de tots els carrers 
del municipi amb tractors. 

Equips per a mascaretes
Així mateix, el consistori 

també va comprar equips per 
fer 4.000 màscares sanitàries 
que va compartir amb la Fuliola 
a l’adonar-se del focus de con-
tagi que tenen a la residència 
d’ancians amb més d’una desena 
de positius.

altruiSme
Una entitat de tornabous 
que prefereix mantenir-se 
en l’anonimat dóna mil 
euros per comprar material

la generalitat 
garanteix el 
pagament dels 
serveis socials

economia

❘  barcelona ❘  El consel ler 
d’Afers Socials, Chakir el 
Homrani, va firmar ahir 
una resolució que garanteix 
la totalitat del pagament a les 
entitats que proveeixen ser-
veis socials, també a aquells 
centres que hagut tancar 
a causa de la pandèmia de 
coronavirus. 

El departament va infor-
mar que la resolució incorpo-
ra mesures excepcionals per 
facilitar la reorganització de 
recursos humans per donar 
resposta a les necessitats de 
personal de centres residen-
cials i l’atenció domiciliària. 
No suspendrà cap contracte 
i finançarà el cent per cent 
dels imports tant dels centres 
públics com privats que con-
figuren en el sistema català 
de serveis socials.

Voluntàries del grup Quiets a casa! d’alpicat.

solidaritat iniciatives
ajUntament D’alpicat

❘ alpicat ❘ El grup de voluntaris 
Quiets a Casa! d’Alpicat va 
fer ahir una crida als veïns 
del municipi perquè els do-
nin rotllos de bosses de les 
que habitualment s’utilitzen 
per a les escombraries perquè 

puguin continuar confecci-
onant bates. Totes aquelles 
persones que vulguin ajudar 
podran portar-les aquest ma-
tí a l’ajuntament a partir de 
les 8.30 hores fins a les 14.00 
del migdia.

recollida de bosses de residus  
a alpicat per fer bates

Les cosidores de Tàrrega necessiten més material
❘ tàrrega ❘ Les voluntàries de les entitats de Tàrrega Cartaes, 
Alba i la Soll, que ja han cosit i repartit més de 500 mas-
caretes, demanen més material per continuar col·laborant.

Suspenen la festa major de Tragó de Noguera
❘ os De balagUer ❘ Els organitzadors de la festa major de Tragó de 
Noguera prevista per al 26 abril van decidir ahir suspendre 
l’esdeveniment a causa de la crisi sanitària.

Una escola de Mequinensa ‘crea’ la seua televisió
❘ meqUinensa ❘ L’escola La Ruella de Mequinensa ha impulsat 
la RuellaTV, un projecte per mantenir el contacte amb els 
estudiants. A través del seu Facebook emetran vídeos amb 
activitats per als alumnes cada dia a les 11.00 hores.
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