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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

redacció
❘ lleiDa ❘ L’expansió del Covid-19 
segueix a la província de Lleida, 
on Salut va confirmar ahir que 
en les últimes hores van morir 
cinc persones amb coronavirus 
a la regió sanitària de Lleida i 
una a la de l’Alt Pirineu i Aran. 
Les cinc defuncions al pla van 
ser als hospitals Arnau de Vi-
lanova i Santa Maria, i en total 
Lleida assoleix les 50 víctimes 
mortals. 

Així mateix, el departament 
va constatar 72 nous positius, 
56 dels quals a la regió sanitària 
del pla i 16 a les comarques de 
muntanya, amb la qual cosa e el 
total d’afectats és de 752. S’han 
donat 91 altes des de l’inici de 
la pandèmia. 

Actualment, 216 persones es 
troben ingressades en centres 
hospitalaris de Lleida. Del to-
tal, 134 són a l’Arnau de Vila-
nova, 96 d’estables a planta i 38 
a la Unitat de Cures Intensives 
(UCI). Trenta-cinc pacients més 
estan ingressats a l’hospital de 
Santa Maria (26 a planta i 9 a 
l’UCI) i 47 estan hospitalitzats 
en centres privats, tots estables 
en planta. 

De fet, a part de derivar pa-
cients de l’Arnau a la Vithas 
Montserrat, ja s’han traslladat 
els primers a la Perpetu Socors. 
A més, en les últimes dotze ho-
res han rebut l’alta 12 persones, 
amb la qual cosa ja són 59 les 
altes acumulades. Pel que fa a 
l’Alt Pirineu i Aran, continuen 
ingressades 46 persones, de les 
quals 12 a l’Espitau Val d’Aran, 
17 a l’hospital de Tremp, 5 al 
Sant Hospital de la Seu d’Ur-
gell i 12 al de la Cerdanya, to-
tes elles estables. Així mateix, 
s’han donat 3 altes i en total són 
32.

L’Arnau ha hagut de doblar 
els boxs d’UCI en els últims di-
es atesa la pressió assistencial, 
amb una quarantena de llits en 
total, però el gerent de l’ICS a 
Lleida, Ramon Sentís, va asse-
nyalar que “com que ja estan 
pràcticament plens triplicarem 
la seua capacitat amb vint llits 
més a la zona quirúrgica i de re-
animació quan ens arribin més 
respiratoris”. 

Des de Salut també van in-
formar que està previst derivar 
pacients lleus entre avui i demà 
a l’hotel Nastasi i que aniran a 
veure les instal·lacions del Para-
dor del Roser per si es necessiten 
més llits. I és que que van asse-
gurar que el pic a Lleida s’espera 
per al dia 15 d’abril.

Finalment, CCOO va denun-
ciar que “s’eliminin les reducci-
ons de jornada per conciliació 
familiar” i Salut ho va atribuir 
“a una instrucció general que 
també afecta docents”.

Lleida registra sis morts més i 
decideix triplicar els llits d’UCI
L’Arnau espera l’arribada de respiradors per habilitar vint boxs més || Salut preveu 
arribar al pic el 15 d’abril i ja deriva pacients a la Perpertu
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dadeS de la PandèMia

lleida

afectats                752
Morts                    50
altes                    91
z la província va assolir el mig 
centenar de morts per coronavi-
rus al sumar-ne 6 més ahir. Tam-
bé hi va haver 72 nous casos i es 
van donar d’alta 15 pacients.

caTalUnya

afectats        18.773
Morts            1.672
altes           4.966
z Catalunya s’aproxima a la xifra 
de 19.000 d’infectats per corona-
virus i ja hi ha 1.672 morts.

eSPanya

afectats        85.195
Morts           7.340
altes        46.617
z espanya va registrar ahir un 
lleuger descens de morts diàries, 
però supera la Xina en contagis.

Món

afectats    721.273
Morts        34.414
z itàlia va sumar 812 morts més i 
França, la taxa més alta de mor-
talitat amb 418 defuncions.

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

elS deTallS

Aplaudiments en suport als 
sanitaris a plena llum del dia

S.e.
❘ lleiDa ❘ En temps de pandèmia, 
ha quedat àmpliament demos-
trat que la solidaritat es dispara 
en tots els àmbits de la societat. 
En aquest sentit, la Federació 
d’Empresaris del Metall de la 
província de Lleida (Femel) ha 
ofert la seua ajuda al sistema sa-
nitari per partida doble. D’una 
banda, facilitant vehicles per 
al personal del sector sanitari 
i, d’altra banda, oferint els ser-
veis de professionals per mun-
tar, en cas de ser necessari, les 
instal·lacions d’un hospital de 
campanya a Lleida. La Femel 
coordina aquestes dos propo-
sates per fer front a l’emergèn-
cia pel Covid-19. Assegura que 
ja les ha comunicat a l’hospital 
universitari Arnau de Vilano-
va i que els han respost que ho 
estan sospesant.

La primera de les propostes 
la lidera Octavi P. Bernal, de 
Control Motors, i consisteix en 
la cessió gratuïta de mitja dot-
zena de vehicles per facilitar la 
mobilitat del personal sanitari 
“de forma segura i evitant con-
tagis” durant el temps que es 
prolongui l’estat d’alarma. Es 
tracta d’una iniciativa plante-
jada pel concessionari Hyundai 
a Lleida, que ja té preparats sis 
automòbils per a la seua entrega 
immediata i amb les condicions 
d’higiene requerides.

Bernal va detallar que són 
vehicles de demostració, per 
exemple, que ara no poden 
utilitzar i que han netejat i des-
infectat a fons per poder uti-
litzar-los immediatament, en 
cas de ser requerits pel sistema 
sanitari. 

Va remarcar que actualment 
no poden obrir els concessio-
naris i que els tallers tan sols 
funcionen en cas de reparacions 
d’emergència, de manera que té 

n Els col·legis oficials de Far-
macèutics, Infermeres, Met-
ges, Odontòlegs i Veterinaris 
de Lleida van expressar ahir 
preocupació davant del risc de 
contagi pel Covid-19 que pa-
teixen els professionals sani-
taris “per la falta d’equips de 
protecció personal i de proves 
diagnòstiques”. 

En un comunicat conjunt, 
adverteixen que els profes-
sionals de l’àmbit de la Salut 
“poden convertir-se, al seu 
torn, en vectors de contagi i 
transmetre la pandèmia a les 
seues famílies i als ciutadans”. 
Els col·legis professionals re-
corden que un 15 per cent 
de les persones afectades pel 

coronavirus són personal sa-
nitari, “un percentatge molt 
superior als que registren la 
resta de països europeus”, 
assenyalen. 

Per aquesta raó, exigeixen 
als governs espanyol i català 
que dotin de manera “immi-
nent i eficient” de material de 
protecció adequat i suficient 
per al personal sanitari, tenint 

en compte que “la principal 
via de contagi és el contacte 
directe amb els pacients”. Així 
mateix, demanen als dos exe-
cutius que facin arribar “ur-
gentment” tests diagnòstics, 
“degudament homologats”.

D’altra banda, CCOO de 
Catalunya va denunciar que 
falten llits d’UCI i respiradors 
i que els professionals estan 
treballant “sense els equips de 
protecció necessaris”. El sindi-
cat alerta del “desbordament” 
del sistema sanitari català. De 
la mateixa manera es va pro-
nunciar CGT de Lleida, que va 
criticar les “condicions d’in-
seguretat i desprotecció dels 
sanitaris”.

Professionals de la Salut exigeixen més material i tests

SindicaTS
CCOO i CGT denuncien que 
els sanitaris treballen sense 
la protecció necessària i 
que estan “desbordats”
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coronavirus en primera perSona

estefania rufach, ahir després de sortir de la Clínica montserrat.enric rubio, al box d’Urgències de l’hospital arnau de Vilanova.

Comerços del Palau 
reparteixen mascaretes
❘ el palau D’anglesola ❘ L’ajun-
tament del Palau d’Angleso-
la va informar ahir que els 
veïns del municipi podran 
trobar mascaretes als co-
merços de la localitat. Val 
a recordar que Guissona ja 
ha dut a terme una iniciativa 
similar.

Tremp cancel·la la festa 
Pallars Terra de Corder
❘ tremp ❘ Tremp ha cancel·lat la 
festa Pallars Terra de Corder 
i la Trobada Pallars de Foc, 
que s’havien de celebrar del 
8 al 10 de maig. L’ajuntament 
estudia mantenir un únic ac-
te del certamen aquest any, 
que seria el dinar popular de 
corder que se celebraria l’1 
de novembre. D’altra banda, 
el consistori ha paralitzat el 
pagament de les taxes d’ocu-
pació de la via pública i no 
cobrarà les quotes de serveis 
que s’han deixat de prestar 
com l’escola de música o la 
guarderia.

La policia de Solsona 
felicita els nens
❘ solsona ❘ La Policia Local de 
Solsona felicita els nens de 2 
a 10 anys pel seu aniversari 
mentre duri el confinament. 
Ho fa amb una pancarta es-
pecial i les sirenes dels cotxes 
policials.

Ajuda de 50.000 € per  
a famílies afectades
❘ la seu ❘ L’empresa energètica 
Peusa de la Seu d’Urgell des-
tina la quantitat de 50.000 
euros perquè famílies afec-
tades per la crisi del corona-
virus puguin pagar rebuts de 
llum i gas.

a. p

❘ ponts ❘ L’empresa Blai-Biatrans 
de Ponts ha instal·lat una ca-
seta amb aliments gratuïts 
per als transportistes i serveis 
d’emergència. L’alcalde, Josep 
Tàpies, va explicar que la ins-
tal·lació funciona des de diven-

dres i està ubicada a la carre-
tera de Calaf, a la C-1412a, a 
la zona del polígon industrial 
de Ponts. Els transportistes hi 
troben aigua, menjar i cafè ca-
lent. Tot plegat és gratuït, i es 
reposa cada dia.

Les obres de 
Tresponts  
i del pont del 
Vilosell, parades
Per la crisi sanitària 
del coronavirus
C. SanS / m. CodinaS
❘ lleiDa ❘ Les obres del túnel de 
Tres Ponts, a la C-14 a l’Alt Ur-
gell, i les de millora del pont del 
Vilosell després de les riuades 
de l’octubre estan paralitzades 
com a conseqüència de la cri-
si del coronavirus. A la C-14, 
les obres estaven aturades en 
compliment del decret de la 
Generalitat de divendres. Els 
operaris ja no van anar ahir 
als seus llocs de treball. De fet, 
una part estaven allotjats en 
un hotel que des de la setmana 
passada està tancat. 
    Per altra banda, la millora 
del pont del Vilosell es troba 
paralitzada des de l’inici de la 
crisi del coronavirus, segons va 
explicar l’alcalde, Jordi Nogué. 

c. sans

Les obres del túnel de Tresponts, que ahir ja estaven paralitzades.

De la mateixa manera, el Co-
vid-19 ha obligat a aturar els 
treballs a la C-13 entre Rialp i 
Llavorsí, que han d’assegurar el 
talús després del despreniment 
del mes de desembre. Fonts de 
la Generalitat van assegurar 
que no hi ha risc d’esllavissa-
des actualment en aquest punt. 
A més, l’Agència Catalana de 
l’Aigua ha aturat les obres de 

neteja del riu Corb a Ciutadilla, 
informa Segre Tàrrega.

La Generalitat va plantejar 
fer-se càrrec de totes les des-
peses que comportés l’ordre de 
paralitzar obres (llocs de tre-
ball, lloguers de maquinària, 
fiances i assegurances), com ja 
va avançar SEGRE. Per la seua 
part, l’Estat ha prohibit qualse-
vol activitat no essencial.

“He passat molta por”
L’advocat Enric Rubio ha estat sis dies ingressat a l’Arnau || L’alcaldessa d’Os 
de Balaguer, Estefania Rufach, torna a casa i s’aïlla dos setmanes

donar la baixa com a autònom 
i el dimarts 24 vaig ser ingres-
sat a l’Arnau de Vilanova. Van 
activar una ambulància que em 
va recollir a casa”. Sobre el trac-
tament comenta que “he estat 
tractat amb Dolquine, un anti-
palúdic que m’ha deixat molt 
dèbil. Durant els dies d’ingrés a 
l’Arnau vaig passar molta por”. 
El lletrat lleidatà elogia el tracte 
del personal sanitari: «Ha estat 
espectacular, en especial el doc-
tor Luis E. Cabrero Pascual, per 

la seua humanitat i professiona-
litat durant els dies que he estat 
a l’hospital. El seu llenguatge 
sempre va ser directe i clar: “No 
tinguis por, Enric, que d’aques-
ta te’n surts”, i de moment així 
ha estat, tot i que segueixo en 
hospitalització domiciliària.»

Per la seua part, l’alcaldessa 
d’Os de Balaguer i vicepresi-
denta de la Diputació, Estefania 
Rufach, es troba a casa aïllada 
després de passar una setmana 
hospitalitzada a l’Arnau i a la 

clínica Montserrat. “El primer 
dia de la febre va ser el 14 de 
març i vaig passar una setmana 
sencera a casa amb controls de 
la doctora del poble, fins que 
em va dir que anés al CAP per 
fer-me una placa que descartés 
una pulmonia bilateral. El di-
lluns 23 ingressava a l’Arnau 
i dimarts a la nit em van fer la 
prova del Covid-19”. 

Reconeix que s’ha trobat ma-
lament, però no ha tingut difi-
cultats respiratòries. Va estar 

a l’Hospital Arnau fins dijous 
i d’allà va passar a la Clínica 
Montserrat fins diumenge pas-
sat. “Ara em trobo bé, segueixo 
aïllada i cada dia em truquen 
des del CAP, estic cansada, però 
contenta.” Va agrair el tracte 
que ha rebut per part del per-
sonal sanitari. “Són una mera-
vella de professionals, només 
he d’agrair el treball que estan 
duent a terme amb el material 
de què disposen, són impeca-
bles, tots”, va dir Rufach.
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Parades de llibres la passada diada de Sant Jordi a Lleida, una imatge que enguany no es repetirà.

magDalena altisent

J.b./AgèncieS
❘ barcelona ❘ Dilluns de la set-
mana passada es va posar en 
marxa la plataforma llibreri-
esobertes.cat com a suport al 
llibre en català i a les llibreries 
que han hagut de tancar per 
culpa del coronavirus. Des 
d’aleshores i fins ahir a la tar-
da s’havien venut més de 2.600 
llibres. El web, amb un ampli 
catàleg de més de 6.000 no-
vetats i clàssics literaris, per-
met elegir el títol desitjat i la 
llibreria en la qual comprar-lo 
i on es pot recollir quan finalit-
zi el període de confinament. 
La plataforma, impulsada per 
la cooperativa Som i l’agència 
Mortensen, s’encarrega d’in-

gressar els diners de la compra 
a la llibreria triada.

Ja s’han inscrit al catàleg de 
participants establiments de 
més de 120 localitats de Cata-
lunya, València, Balears, An-
dorra i fins i tot Perpinyà. A les 
comarques de Lleida s’han su-
mat a aquesta iniciativa l’Espai 
Lector Nobel de Balaguer i les 
llibreries Saladrigues de Bell-
puig; Tastalletres de Cervera; 
Abacus de Golmés; Purgimon 

llibreries obertes a través de la xarxa
La plataforma que connecta llibreters amb lectors ja ha venut en una setmana més de 2.600 llibres 
|| S’hi han sumat nous comerços de Lleida, la Seu, Bellpuig, Balaguer, Solsona i Tremp

literatura iniciatives

de la Seu d’Urgell; Abacus, Ca-
selles i La Sabateria de Lleida; 
Pellicer de Solsona; i La Sin-
gratalla i Bochaca de Tremp. 
Val a recordar que l’objectiu 
d’aquesta campanya és acon-
seguir la venda anticipada de 
30.785 exemplars, que és el càl-
cul aproximat dels llibres que 
es van vendre a les llibreries 
catalanes durant un dia del mes 
de març de l’any passat, quan 
es van despatxar en total més 

de 800.000 volums. Jordi Ca-
selles, de la llibreria Caselles 
de Lleida, va confirmar ahir 
que “des de la setmana passada 
hem rebut una desena de com-
pres de llibres a través d’aques-
ta plataforma. Econòmicament 
no et salva de l’actual aturada 
de vendes, però simbòlicament 
aquest sistema dóna una mica 
de vida al sector i demostra 
que continuem estant aquí, 
oberts a les xarxes”.

Al top-10 de llibres més po-
pulars d’aquest web destaca 
Trencar el silenci (Ara Llibres), 
de l’aranesa Mireia Boya. Tam-
bé hi figuren destacats títols 
com Crims (La Campana), la 
versió en paper del popular 
nou programa televisiu del 
periodista Carles Porta, i La 
veritable història del llibreter 
assassí de Barcelona (Edicions 
de 1984), de l’escriptor de Coll 
de Nargó Marcel Fité.

L’obJectiu
les llibreries van vendre 
30.785 llibres al dia el març 
del 2019, xifra total a què 
s’aspira aquesta campanya

Els editors 
d’Europa demanen 
ajut urgent  
per al sector
n La Federació d’Editors 
Europeus ha demanat a 
les institucions comuni-
tàries ajuda urgent per 
a la indústria del llibre a 
l’entendre que l’impacte 
de la crisi causada pel co-
ronavirus és més greu per 
al món de la cultura que 
per a altres sectors eco-
nòmics “perquè es basa 
en les relacions socials en 
llibreries, cines, teatres, 
o museus”. El president 
dels editors, Rudy Vansc-
hoonbeek, ha sol·licitat 
en una carta enviada a la 
Comissió Europea que 
“el Banc Central Euro-
peu doni instruccions als 
bancs perquè comencin 
a concedir préstecs a les 
editorials i altres inte-
ressats del sector amb 
caràcter prioritari”. Ai-
xí mateix, entre altres 
mesures, sol·licita incre-
mentar els pressupostos 
dels programes Europa 
Creativa i Horizon Eu-
ropa, destinats tots dos a 
la innovació, i l’aplicació 
“plena i justa” de la di-
rectiva europea sobre els 
drets d’autor.

el conservatori de cervera 
també es reinventa  
durant el confinament
Enregistraments i videotrucades de professors

música ensenyament

enregistraments de classes a través de la xarxa i videotrucades.

❘ cervera ❘ A partir del 13 de 
març passat, quan el confina-
ment a causa del Covid-19 es 
va convertir en una realitat, 
molts professionals van haver 
de reinventar la seua manera 
de treballar. En aquest sentit, 
el Conservatori de Cervera va 
informar ahir que aquest cen-
tre educatiu no ha estat una ex-
cepció i ha instaurat un model 
de servei educatiu a distància 
per poder continuar impartint 
les diferents assignatures. Ai-
xí, una part del professorat ha 
optat per un mètode mixt: la 
tramesa massiva de vídeos i àu-
dios per mostrar com s’haurien 
de treballar els passatges de les 
obres a estudiar, i la recepció 
de més vídeos en què els alum-

nes s’han gravat mostrant el seu 
treball. I una bona part dels 
professionals del Conservato-
ri ho ha completat amb classes 
a partir de videotrucades, que 
“en el cas de les classes indivi-
duals d’instrument funcionen 
molt bé”, va assegurar el res-
ponsable d’estudis del centre, 
el pianista Santi Riu. Assigna-
tures com la d’orquestra han 
optat per interpretar una obra 
virtualment. Després que ca-
da alumne preparés els mate-
rials d’una peça, s’han gravat 
en un vídeo, que s’ha enviat al 
director de l’Orquestra Andre-
ví, Carles Gumí, i el resultat 
final del qual pot gaudir-se a 
les xarxes i el canal de YouTube 
del centre.

santi riu

el Festival de 
sitges penja  
a Youtube  
un curt cada dia

cine

❘ sitges ❘ El Sitges Festival In-
ternacional de Cinema Fan-
tàstic de Catalunya penjarà 
cada dia al seu canal de You-
tube un curtmetratge men-
tre duri el confinament. El 
certamen vol acompanyar 
així “el compte enrere” i con-
tribuir a fer aquesta reclusió 
domiciliària més “curta”. És 
el denominat Sitges Count-
down, que es va estrenar ahir 
mateix amb el primer film 
disponible, el curtmetratge 
La bruja de fósforo pasean-
te. La cinta explica la història 
d’Agustina, que en la vigí-
lia del casament del seu fill 
intenta frenar la cerimònia. 
La 53 edició del festival se 
celebrarà del 8 al 18 d’octu-
bre, “tot i que no serà com 
les anteriors”, va assegurar 
el director, Àngel Sala.
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