
Un mort i 21 positius més, balanç 
de dimarts als hospitals de Ponent
La Regió Sanitària de Lleida suma 41 persones ingressades a 
l’UCI de l’Arnau i el Santa Maria, però cap a l’Alt Pirineu i Aran
Lleida
ACN
El Departament de Salut va con-
firmar ahir dimarts que en les da-
rreres hores havia mort una per-
sona amb covid-19 en un centre 
hospitalari de la Regió Sanitària 
de Lleida, mentre que a l’Alt Pi-
rineu i Aran no es va produir cap 
defunció per l’epidèmia. 

Segons el registre de Salut re-
ferent a dades hospitalàries, ahir 
també es van sumar 21 nous ca-
sos positius de coronavirus, 17 
dels quals a Ponent i 4 al Pirineu. 
L’actualització de dades fixa la xi-
fra de víctimes mortals registra-
des a la demarcació des de l’inici 
de la pandèmia en 102, mentre 
que el nombre total d’afectats ha 
arribat a 1.349. 

D’altra banda, en les darreres 
hores 2 persones havien rebut 
l’alta i el nombre acumulat de pa-
cients que han superat la malaltia 
era ahir de 405.

A data d’ahir, 160 persones es 
trobaven ingressades en centres 
hospitalaris de la Regió Sanitària 
de Lleida amb coronavirus SARS-
CoV-2. D’aquestes, 94 es troba-
ven ingressades a l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova de 
Lleida, 60 de les quals estaven 
estables a planta i 34 es trobaven 
a l’UCI. 

Un total de 35 persones esta-
ven ingressades a l’Hospital de 
Santa Maria de Lleida, 28 de les 
quals estaven estables a planta 
i 7 es trobaven a l’UCI. Altres 31 
persones estaven ingressades en 
centres privats, totes estables a 
planta.

D’altra banda, actualment 34 
persones es trobaven ingressa-
des en centres hospitalaris de l’Alt 
Pirineu i Aran amb coronavirus. 
D’aquestes, 5 es trobaven ingres-
sades a l’Espitau Val d’Aran, tots 
estables a planta. 17 persones es-
taven ingressades a l’Hospital Co-
marcal del Pallars a Tremp, totes 
a planta; 6 persones es trobaven 
ingressades a la Fundació Sant 
Hospital de la Seu d’Urgell esta-
bles a planta; i 6 persones més es 
trobaven ingressades a l’Hospital 
de Cerdanya estables a planta.

Contagiats
Morts
Altes

CEUTA

CANÀRIES

MELILLA

ANDALUSIA

EXTREMADURA
CASTELLA-LA MANXA

MURCIA

PAÍS VALENCIÀ
BALEARS

ARAGÓ

CATALUNYA

LLEIDA

CASTELLA I LLEÓ

GALÍCIA

ASTÚRIES CANTÀBRIA PAÍS BASC

NAVARRA

LA RIOJA

MADRID

10.192

1.349

1.958 96 101

2.684 14.329

1.487

9.213

4.245
13.180

48.048

36.505

7.597

1.571

3.420
4.150

11.226
2.051 1.796

Evolució a Lleida

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 3125 1

1 3 4 17 26 34 36 41 516678109
149163

201
259

319
352

495

605
680

752
825

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2

1.123

897

3

1.000
961

4

991

MARÇ ABRIL

5

1.100

1.200

1 3 3 3 5 8 13 20 22
36 40 44 50 55

0

20

40

60

80

100

120

2

62
69

92
75

17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 3125 1 2 3 4
MARÇ ABRIL

5

Infectats a la demarcació de Lleida

Morts a la demarcació de Lleida

Altes hospitalàries a la demarcació de Lleida

79

1.037

6

1.063

6

80

7

82

7

1.098

1.300

8

86

8

1.293

Total de positius per comunitats autònomes

9 10

1.154
1.220

9 10

88 90

11

1 2 5 5 5 8 14 24 26 46 65 76 91108124152176
213221

246227
273307343361

1.252

11

98

Contagiats
Morts
Altes

1.349
102

Contagiats
Morts
Altes

36.505
3.756

Contagiats
Morts
Altes

172.541
18.056

Contagiats
Morts
Altes

1.990.717
125.896

12

96

12

386

1.400
1.310

Noranta noves morts per 
coronavirus en centres sani-
taris a Catalunya apugen la 
xifra de víctimes de la pan-
dèmia des de l’inici de la cri-
si a 3.756, segons el balanç 
que fa diàriament el Depar-
tament de Salut. 

A causa de problemes 
tècnics, ahir dimarts no es 
van oferir dades de defun-
cions de persones residents 
en centres geriàtrics, se-
gons va informar la mateixa 
font. En les últimes hores 
es van confirmar 1.308 po-
sitius nous de coronavirus, 
cosa que eleva la xifra total 
a 36.505. Des de l’inici de 
l’epidèmia fins ahir, 2.789 
persones han estat ingres-
sades de gravetat. A més, 
del nombre total de posi-
tius arreu del país, 5.656 
són professionals sanitaris. 
D’altra banda, Catalunya 
acumulava fins ahir 16.651 
altes hospitalàries.

Catalunya 
tanca la 
jornada amb 
90 víctimes
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
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El Conselh Generau d’Aran diu 
que la mort de Cachou es va 
produir per l’atac d’un altre os 
Les conclusions de la necròpsia apunten que les 
ferides només les pot causar un altre animal adult
Els primers resultats 
de la necròpsia de l’os 
Cachou apunten a “una 
agressió produïda molt 
probablement per un altre 
plantígrad i una posterior 
caiguda d’uns 400 metres 
per un terreny molt 
abrupte”.

Vielha e Mijaran
ACN
Les conclusions preliminars de la 
necròpsia del Servei d’Ecopatolo-
gia de Fauna Salvatge (SEFaS) de 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) i l’acta de recollida 
del cadàver apunten a una agres-
sió d’un altre os. Durant l’examen 
de la necròpsia s’ha pogut cons-

tatar que l’animal presentava 
“ferides perforants amb hemo-
rràgies al costat esquerre del cap 
(per sota de l’orella i coll proxi-
mal), que corresponien a ferides 
ante mortem”. En tractar-se d’un 
mascle adult, es dedueix que 
només un altre os pot causar-li 
aquestes lesions, segons indica 
l’informe.

Segons va comunicar el Con-
selh Generau d’Aran, l’os mos-
trava “un bon estat corporal i 
no s’ha observat cap lesió ma-
croscòpica ni òrgan vital alterat”. 
Malgrat això, es realitzaran pro-
ves complementàries per descar-
tar causes infectocontagioses i al-
tres. Des del Conselh es va indicar 
que “atesa la situació de confina-

ment provocada per la Covid-19, 
els laboratoris no treballen al rit-
me habitual i els resultats de les 
analítiques poden tardar algunes 
setmanes”. Serà amb aquests re-
sultats quan s’elaborarà l’informe 
complet de la necròpsia.

Una patrulla d’Agents de Me-
di Ambient del Conselh Generau 
d’Aran van trobar mort el dijous 
dia 9 d’abril a l’os Cachou al muni-
cipi de Les. Precisament, el senyal 
del collar GPS que duia l’animal 
va ser clau per comprovar que 
feia dies que no es movia de lloc, 
una zona de difícil accés de So-
berpera, i localitzar-lo. Els Agents 
Rurals també van col·laborar en 
les tasques de recuperació del 
cadàver. Cachou, un mascle de 
6 anys, feia un mes i mig que ha-
via abandonat la cova d’hiberna-
ció, i s’havia mogut per Mijaran, 
França i el Baish Aran.

Cachou va ser capturat fa 
aproximadament un any a la zo-
na de Montcorbau per col·locar-li 
un collar GPS i d’aquesta manera 
poder-li seguir els moviments. 
Gràcies a aquest dispositiu emis-
sor es va poder comprovar que 
va ser el causant de diversos 
atacs a bestiar equí durant la tar-
dor. Arran d’això, Agents de Me-
di Ambient del Conselh Generau 
van intentar foragitar-lo i aplicar 
diverses mesures de condiciona-
ment aversiu per evitar aquest 
comportament depredador.FOTO: Conselh d’Aran / El Cachou es va trobar en un lloc de difícil accés
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La Paeria va posar a disposició 
de la resta d’administracions, en 
una reunió convocada per la De-
legació del Govern, les borses 
de treball de l’Institut Munici-
pal d’Ocupació (IMO), amb unes 
1.800 persones amb experiència 
en el treball al camp i una altra 
de persones sense experiència 
en aquest àmbit, a la qual s’han 
apuntat més de 5.000 ciutadans. 
L’IMO també té elaborada una 

borsa amb les empreses que 
s’han posat en contacte amb 
l’ens per oferir llocs de treball. Hi 
ha registrades més d’un centenar 
de firmes, entre empreses, coo-
peratives o particulars. Es tracta 
d’un projecte integral, en què les 
diferents parts es comprometin 
i sumin esforços per determinar 
un model que garanteixi les ne-
cessitats bàsiques i d’ocupació de 
les persones treballadores.

La Paeria ofereix les borses 
de treball de l’IMO per a     
la campanya de la fruita 

FOTO: Paeria / La regidora Anna Campos durant la reunió telemàtica

Els treballs per estabilitzar un 
talús i evitar despreniments a 
la C-13 entre Rialp i Llavorsí es 
reprendran avui. Es van haver 
d’aturar per l’emergència sani-
tària del coronavirus. A causa 
de la represa dels treballs caldrà 
tornar a fer talls intermitents a 
la circulació de 45 minuts cada 
hora. La previsió és que es per-
llonguin fins al 24 d’abril i es fa-
ran durant el dia i de dilluns a 

divendres. Les restriccions seran 
entre dos quarts de nou del ma-
tí i dos quarts de tres de la tar-
da i entre dos quarts de quatre 
i dos quarts de set del vespre. El 
Govern hi destina 1,66 milions 
d’euros. Les obres es van haver 
de perllongar dos setmanes més 
del previst inicialment per “la 
complexitat dels treballs a rea-
litzar i per garantir la seguretat 
dels treballadors i dels usuaris .

Els treballs per evitar els 
despreniments a la C-13 a 
Llavorsí es reprenen avui

FOTO: Albert lijarcio (ACN) / Foto d’arxiu del lloc dels despreniments

UP vol incloure 
l’Aran i la Cerdanya 
en els mòduls de 
l’IRPF de l’equí
UP reclama que l’adequació 
dels mòduls de l’IRPF del 2019 
per al sector equí inclogui les 
comarques del Ripollès i la Cer-
danya i també l’Aran, ja que 
l’ordre per la qual es redueixen 
els índex de rendiment per di-
verses circumstàncies excep-
cionals només inclou les co-
marques del Berguedà, Osona, 
l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, 
el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.

Compromís X La 
Seu demana ajuda 
per als empleats 
transfronterers
Compromís X La Seu recent-
ment va fer públiques 30 pro-
postes per lluitar contra la crisi 
del Covid-19 a l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell. A aquestes hi ha 
inclosa la proposta, que ja s’ha 
fet arribar a l’equip de govern, 
per crear una línia d’ajuts ex-
traordinaris per als fronterers
afectats laboralment per la crisi.
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El passat 11 de març, Cas-
tellers de Lleida anunciava 
que anul·lava tota activitat 
castellera fins a nova ordre 
amb motiu de la pandèmia 
de la Covid-19.

Lleida
c. Domingo / J. genís garcía
Un moment de nervis, confusió 
i certa tristesa ja que estem en 
l’any del nostre 25è aniversari i 
teníem per endavant una tem-
porada plena d’actuacions i ac-
tes especials de celebració. Tot 
i el confinament, però, la colla 
segueix viva fent diverses activi-
tats i trobades en línia per tal de 
mantenir el vincle i el contacte 
amb la gent de la colla i ara més 
que mai, fer pinya tots junts per a 
superar aquest moment de confi-
nament generalitzat. La situació, 
però, també aporta coses bones 
i dóna la oportunitat a donar veu 
a castellers i castelleres a donar 
a conèixer les seves experiències 
personals i moments importants 
de colla al llarg dels seus 25 anys, 
com és el cas de l’article d’avui, 
on en Joan Genís García, casteller 
fundador de la colla, ens explica 
tot seguit dues jornades memo-
rables de CdL, al 1996 i al 2002:

7 dE juLioL dE 1996

D’entre els records en aquests 
vint-i-cinc anys de Castellers de 
Lleida, n’hi ha un que he viscut 
amb un cert punt de nostàlgia 
perquè correspon al 1996, el se-
gon any en què la colla actuava.
Concretament va ser a l’estiu, el 
dia 7 de juliol, sant Fermí, quan 
Castellers de Lleida vam fer via 
cap a la Pobla de Segur, acom-

boiats dins el tren 
que, amb la quanti-
tat de castellers/eres,  
feia l’efecte que li 
costava avançar i tots 
plegats especulàvem 
si caldria empènyer 
els vagons.

Un cop arribats i 
recuperades les for-
ces als bars propers,  
–després de les fo-
tos de rigor a la ma-
teixa estació–, guiats 
pels responsables 
locals de l’actuació, 
ens vam dirigir a un 
espai natural, com la 
Mitjana de Lleida, per 
tal d’actuar a la vora 
del riu. Hem de tenir 
present la tradició 
raiera d’aquelles co-
marques, i calia aixe-
car castells a la vora 
del Segre. El que no 
estava previst va ser 
el xàfec, d’aquells tí-
pics d’estiu a muntan-
ya. Tots vam quedar 
amarats, com una 
sopa i davant el pa-
norama de mullena 
general, la dificultat 
de tirar endavant pels 
camins fins a la zona 
de pic-nic  –on havíem 
de fer el dinar–, i la possibilitat de 
trobar-ho tot enllotat, les autori-
tats competents van decidir fer 
marxa enrere i tornar a la Pobla.

A partir d’aquell moment, 
aixoplugats dins el Pavelló Espor-
tiu, les baranes, les grades, por-
teries, etc. d’aquella instal·lació 
es van convertir en estenedors  

provisionals de camises, mitjons, 
mocadors, faixes, pantalons i tota 
mena de roba. Ara bé l’alegria no  
va faltar pas, tothom rèiem i dins 
de la desgràcia ens ho passàvem 
prou bé

Allà mateix vàrem actuar fent 
rondes de castells de sis i pro-
ves per als propers i immediats 
de set  que s’aconseguiríem al 

cap de dos mesos a 
Agramunt. La d’Agra-
munt també va ser 
una jornada memo-
rable perquè Caste-
llers de Lleida desca-
rregàvem el primer 
4d7, jo mateix hi 
vaig parcipar fent de 
baix, posició on era 
habitual durant els 
primers quatre anys 
de la colla, posterior-
ment ha estat més 
esporàdicament, pi-
lars, assajos, estruc-
tures bàsiques, etc

Continuant a la 
Pobla, mentre es-
peràvem els cafès, 
seguiem el Tour de 
França, a la tele d’un 
bar i vam tenir la 
notícia que Indura-
in  (que havia estat 
mallot groc els úl-
tims cinc anys) aque-
ll estiu no ho seria , 
guanyaria un tal Riis 
de Dinamarca. 

Tot recordant fites 
d’aquell llunyà 96, va 
ser quan va nàixer la 
famosa  ovella Dolly, 

Lady Di i el príncep 
Charles d’Anglate-
rra es divorciaven, el 

Barça guanyava la lliga de bàs-
quet (li van robar la Copa d’Euro-
pa), l’Atlètic de Madrid guanyava 
la lliga de futbol i Àlex Crivillé era 
segon en 500 de moto (ara GP) 
Bryan Adams, Rod Stewart, Sting  
cantaven conjuntament All for 
one, all for love, Sopa de Cabra 
feia Sss... i la cançó de l’estiu en 

música hispana era Cachete, pe-
chito y ombligo de Sony Treviño.

3 dE fEbrEr dE 2002

Una segona jornada memo-
rable la vàrem viure al cap de sis 
anys, en motiu del XXV aniversari 
de la Marxa Beret, el primer cap 
de setmana de febrer del 2002, 
quan amb les primeres monedes 
d’euro  (i els primers bitllets).  El 
dia 2 ens dirigírem a Salardú. Al el 
seu pavelló, al vespre, vam mun-
tar un assaig-taller-exhibició, i 
amb una molt bona acollida i un 
berenar-sopar. Després ens tras-
lladàrem a Vilaller, on passàrem 
la nit al casal que el Bisbat utilitza 
com a casa de colònies. L’endemà 
arribàvem a les pistes del Pla de 
Beret per tal d’acompanyar i par-
ticipar en la cerimònia de sortida 
de tots el participants. Durant el 
recorregut teníem a disposició di-
ferents begudes calentes, brous, 
etc. per passar l’estona. El temps 
ens va acompanyar i el dia era 
resplendent. La nostra actuació 
va esperar l’arribada dels partici-
pants, i allà, a 1.860 metres d’alti-
tud es van descarregar castells de 
7 i pilars, segurament en l’actua-
ció a més alçada fins llavors.

Els records d’aquell paisatge 
nevat, la brillantor del sol a mig-
dia, tot plegat produïa una plasti-
citat difícil d’aconseguir en altres 
indrets, tot i que cal reconèixer 
que hem actuat en espais diver-
sos i també prou atractius.

En fi, aquell 2002 en què des-
prés del seu gran èxit Camins, es 
desfeia el grup Sopa de Cabra, o 
que Antònia Font ens regalaven 
Alegria, els Castellers de Lleida 
vam fer el cim.

Unes jornades memorables
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foTo: CdL / 3d7 al Pla de beret el 3 de febrer de 2002

foTo: CdL / joan Genís García, casteller fundador de la colla, explica dues jornades inoblidables de la colla dels Castellers de Lleida al Pirineu: a la Pobla de Segur i a la Val d’Aran
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