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► Trasladan 45 
camas articuladas 
desde Tremp por 
si fuera necesario 
utilizar el pabellón

► Fallece Enric 
Sirvent, el vecino 
de Lleida que 
sufrió una parada 
cardíaca el 1-O  

► Confirman dos 
muertes más y 31 
nuevos contagios 
por coronavirus  
en la demarcación

► Despega un 
boeing de Alguaire 
dirección Frankfurt 
para cargar material  
médico hacia EE.UU.

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-15

Agricultura no contempla que 
trabajadores del resto del Estado 
recojan fruta en Lleida | PÁG. 18

DOS MUJERES, AGREDIDAS. 
La Guàrdia Urbana detiene en la calle 
Bonaire al presunto autor | PÁG. 19

ERC Y PONTSXCAT PROPONEN UN 
GOBIERNO DE UNIDAD PARA LA CRISIS. 
El alcalde, Josep Tàpies, se niega y dice que es 
un paso hacia la moción de censura | PÁG. 22

Salut habilita como hospital de 
campaña el Onze de Setembre

FOTO: Tony Alcántara / Momento de la instalación de las camas articuladas en el pabellón de Lleida, procedentes del Hospital del Pallars

FOTO: T. Alcántara / Ernest García Aldavó, farmacéutico de Balaguer

FOTO: ICS Lleida / El personal sanitario celebró el alta“A veces tengo la sensación de que 
los guantes dan una falsa seguridad˝ 

Primera alta en el Hotel Nastasi     
de una paciente con coronavirus

Ernest García Aldavó junto con todos los trabajadores de la farma-
cia que regenta en Balaguer deben desinfectar muy bien el local 
antes de empezar a trabajar. Alertan de una “falta de material”.

Con motivo de la festividad 
de Viernes Santo, el dia 10 
de abril no habrá diario. LA 
MAÑANA volverá a la cita 
con los lectores a partir del 
sábado 11 de abril.
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Salut trasllada 45 llits articulats 
al pavelló Onze de Setembre de 
Lleida per si l’hagués d’habilitar
Provenen de l’Hospital Comarcal de Tremp per a “possibles 
necessitats”, tot i que no se’n preveuen realitzar a més pavellons
El Departament de Salut 
de Lleida va traslladar ahir 
45 llits articulats al pavelló 
Onze de Setembre de Lleida 
provinents de l’Hospital 
Comarcal del Pallars per si 
fos necessari habilitar-lo 
com a pavelló de salut. 

Lleida
REDACCIÓ
El trasllat es va fer amb dos cami-
ons plataforma, cedits per l’em-
presa Alquivisa, amb conductors 
de la Generalitat i dos tràiler amb 
xofer, cedits per l’empresa Ra-
mon Tomas. En aquest sentit, la 
descàrrega es va fer en dues fa-
ses, una primera als vols de les 
12.00 hores i la segona cap a les 
17.00 hores de la tarda. L’objec-
tiu és poder estar preparats per si 
calgués posar en marxa un pave-
lló de salut a Lleida. Cal tenir en 
compte que el Departament pre-
veia que entre avui i demà podria 
arribar el pic màxim de contagis 
per coronavirus i, davant la possi-
bilitat de saturar el sistema sani-
tari, des del departament treba-
llen per alliberar llits. 

“Tot i que en aquests mo-
ments estem en una situació de 
control, no podem relaxar-nos i 
hem d’estar preparats per a pos-
sibles necessitats”, va explicar 
ahir la gerent dels Serveis Territo-
rials del Departament de Salut a 
Lleida i Alt Pirineu i Aran, Divina 
Farreny.

De moment, però, no hi ha 
previst més trasllats de llits, ni al 
pavelló Onze de Setembre ni a 
cap altre pavelló, segons van con-
firmar fonts de Salut. A aquest 
pavelló, cal sumar-hi els hotels 
que ja estan funcionant com a 
hospitals de campanya, com la 
Fonda del Nastasi a Lleida o l’ho-
tel Alegret i l’hotel Segle XX de 
Tremp, als quals es deriven els 
pacients estables. També s’esta-
ven estudiant hotels a Vielha i a 
la Seu d’Urgell. 

FOTO: T. Alcántara / Moment de la descàrrega dels llits articulats procedents de l’Hospital Comarcal del Pallars

La Seu d’Urgell
ACN
La Fundació Sant Hospital de la 
Seu d’Urgell està fent proves de 
PCR per detectar el coronavi-
rus a l’exterior de l’equipament 
i sense que la persona hagi de 
baixar del cotxe. Concretament, 
aquestes es duen a terme en 
aquells casos indicats per epi-
demiologia, seguint els criteris 
del Departament de Salut i amb 
l’objectiu de minimitzar riscos i 
adequar conductes, segons van 
informar des del centre sanitari 
a través de les xarxes socials. 

Mentre, des del consistori 
de la capital alturgellenca s’ha 
fet una crida a la població per a 
què porti mascareta quan surti 
de casa. En aquest sentit, s’ha 
recordat que n’hi ha de fetes de 

L’Hospital de la Seu fa proves fora 
del recinte per detectar la Covid-19

forma casolana a les farmàcies 
de la ciutat i que fins al moment 
ja se n’han repartit unes 7.500.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jor-

di Fàbrega, recomana l’ús de 
mascaretes “sobretot, en es-
tabliments comercials i espais 
tancats”, amb la finalitat d’evitar 

-en cas de ser portador de la co-
vid-19 i no saber-ho- transme-
tre el virus a una altra persona, 
ja que amb aquest element de 
protecció s’aconsegueix que no 
traspassi i, per tant, s’atura la se-
va propagació. “Per això és molt 
important que tothom la utilitzi, 
en la mínima estona imprescin-
dible, si és imprescindible sortir 
de casa”, assegura el primer edil.

D’altra banda, diversos efec-
tius de Mossos d’Esquadra que 
treballen a la Regió Policial del 
Pirineu Occidental van ser con-
vocats ahir a la comissaria de la 
Seu d’Urgell per fer-se una prova 
PCR. Concretament, hi va acudir 
el gruix de la plantilla que treba-
lla a la capital alturgellenca que 
ja havia donat positiu, presenta-
va símptomes compatibles amb 
la malaltia o havia mantingut un 
contacte estret amb algun d’ells, 
a més d’una part dels agents de 
Tremp segons van explicar fonts 
del sindicat USPAC.

FOTO: Fundació Sant Hospital/ El personal de l’hospital fent una prova

JUEVES 9 DE ABRIL DE 2020 | TEMA DEL DIA 3
CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Primera alta 
d’una pacient 
de coronavirus 
a l’hotel Nastasi

Durant la tarda d’ahir es va re-
gistrar la primera alta d’una pa-
cient de coronavirus a l’Hotel 
Fonda del Nastasi. Cal recordar 
que es van començar a tras-
lladar els pacients estables de 
l’Arnau cap a l’hotel el passat 
dijous 2 d’abril. 

Moment de la sortida 
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no per una pandèmia: “Enguany 
no podrà sortir el Sant Enterro al 
carrer, però uns joves de la Con-
gregació han fet el possible per a 
que surti pel ciberespai en Insta-

gram, Youtube, watsapp”, explica 
el consiliari de la Sang Mn. Jau-
me Melcior, que ja pensa en com 
hauria de ser la Proccessó de la 
Sang de l’any 2021.

reportatGe

21

Les processons, confinades a les esglésies

La Rompida de la Hora de la 
Casa d’Aragó també haurà 
d’esperar fins a l’any que ve
Cada Setmana Santa, la Casa de Aragón celebrava la Rompida de la Hora a la 
Plaça de l’Escorxador, una tradició que té el seu origen a Calanda (Terol) i que 
enguany tampoc es podrà celebrar a causa de la situació pel coronavirus.

Foto: Núria García / La Processó del Silenci, que sortida cada Dijous 
Sant, el Via Crucis de Divendres Sant des de la Seu Vella i la Processó 
de la Sang són algunes de les tradicions que enguany s’han hagut de 
suspendre a causa del confinament pel coronavirus. D’altra banda, 
Diumenge de Rams tampoc va poder sortir la Processó dels Dolors, que 
és la que obria el cicle pasqual a la capital de les comarques de Ponent.

Bossòst tampoc no farà 
les úniques processons 
conservades a l’Aran
Bossòst
J.C.
Bossòst conserva les úniques 
processons de Setmana Santa 
a l’Aran, datades ja a l’any 1879. 
Tenen lloc el Divendres Sant 
(Via Crucis al matí, i Sant Enter-
rament a la nit) i el Diumenge 
de Pasqua, amb el Sant Retro-
bament entre Jesús i Maria. 
La Setmana Santa de Bossost 
manté un singular i excepcio-
nal Monument de Dijous Sant, 
que té els seus orígens a finals 
del segle XVI i gairebé únic a les 
nostres terres si bé un de sem-
blant es munta també a Tírvia, 
al Pallars Sobirà. 
A Ponent tampoc sortirà la Pro-
cessó del Silenci al Talladell, la 
Processó del Sant Crist i la So-
ledat a Alcarràs o la Processó 
dels Jueus a Esterri. I Divendres 
Sant la Congregació dels Dolors 
d’Alpicat no podrà treure en 
processó la Dolorosa. Tampoc 
ho faran a les Borges Processó 

FOTO: L.M. / Processó del Via Crucis que se celebra cada Divendres Sant al matí a Bossòst, al Baish Aran

FOTO: G.B. / La processó de Balaguer, recuperada ara fa quatre anys

amb la processó del Crist de la 
Sang i la Soledat que surt de la 
capelleta. Ni Tremp celebrarà la 
seva Processó del Sant Enterra-
ment recuperada l’any 1989. Ni 
Àger, farà la seva processó recu-
perada del Sant Anterro. Tampoc 
ho faran les del Sant Enterrament 
o de la Soledat al Soleràs, Alma-

celles, Guissona, la Seu d’Urgell, 
la Pobla de Segur, Juneda o Alfés, 
encapçalada pels Armats, ni sorti-
rà la processó recuperada a Bala-
guer; ni Barruera farà la popular. 
Tampoc ho farà el Sant Enterro de 
Vilaller, de Talarn, Tírvia, Preixa-
na, Linyola o Oliana que no farà la 
Processó del Silenci.

FOTO: J.C.

El Via Crucis que surt cada Divendres Sant de la Seu Vella
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