
Salut trasllada a 34 pacients de 
sociosanitaris a dos residències 
i a Plançó per disposar d’espai
La consellera Alba Vergés diu que tenen identificats 26 centres 
a tot Catalunya amb una capacitat de 1.044 places disponibles
Lleida
REDACCIÓ
El Departament de Salut ja ha 
traslladat 34 persones que es-
taven en hospitals sociosanita-
ris de Balaguer i Lleida (Hèstia i 
Nadal Meroles) a les residències 
d’Anglesola i Guissona i al Centre 
Plançó de la Bordeta, que també 
s’ha habilitat per acollir usuaris. 
S’hi han traslladat per desconges-
tionar els sociosanitaris per si cal 
ingressar usuaris de residències 
que necessitin atenció hospitalà-
ria a causa del coronavirus i tots 
són persones que no tenen la 
malaltia i que ara ja estaven pen-
dents d’ocupar una plaça en una 
residència. El cas del Centre Plan-
çó de la Bordeta seria un dels 26 
espais dels que ahir va parlar la 
consellera de Salut, Alba Vergés, 
durant la roda de premsa per ex-
plicar el pla d’acció a les residèn-
cies de gent gran.

Plançó és un centre de dia que 
acull persones amb discapacitat i 
des de l’inici de la pandèmia no 
està en servei. Atès que es tracta 
d’un equipament molt ben dotat 
s’hi han habilitat deu places per 
acollir persones que ara estaven 
al Nadal Meroles i que ara ja te-
nien “perfil residencial”. Amb 
aquest procediment s’aconse-
gueix fer espai als sociosanitaris 
Hèstia i Nadal Meroles per acollir 
usuaris de residències que ne-
cessiten atenció hospitalària per 
coronavirus i alhora disposar de 
més espai a les residències per 
procedir a l’aïllament quan calgui.  
S’han identificat 26 espais a Ca-
talunya, que no són residències, 
amb 1.044 places disponibles. 

D’altra banda, fonts de Salut 
també van explicar que si fos ne-
cessari es podrien acollir alguns 
pacients lleus “i amb baix grau 
de dependència” als hotels que 
s’han habilitat a Lleida i Tremp 
per ingressar persones hospita-
litzades per coronavirus però en 
una situació mèdica ja estable.

El comitè tècnic del pla de Pro-
tecció Civil de Catalunya (PRO-
CICAT) va avalar ahir que prop 
d’1,4 milions de mascaretes so-
brants del lot que s’havia enviat 
al transport públic es destini 
a les residències de gent gran 
públiques i privades. En un co-
municat, van explicar que els 
elements protectors es faran 
arribar en els propers dies als 
centres per oferir una “millor 
protecció” a treballadors i resi-
dents. En aquest sentit, cal indi-
car que es tracta d’un lot enviat 
pel govern espanyol que s’ha 
repartit a més de 130 nodes i 
intercanviadors del transport 
públic català. 

Les residències 
rebran les 
mascaretes 
sobrants al 
transport públic

FOTO: Salut / Dos professionals d’atenció primària comprovant les proves d’una residència de la Fuliola

Barcelona
LAURA FÍGULS (ACN)
El Departament de Salut preveu 
fer més de 27.000 proves a les 
residències abans del 8 de maig 
per detectar coronavirus entre 
els usuaris -prop de 36.000- i 
als treballadors, tant si tenen 
símptomes de Covid-19 com si 
no. D’aquesta manera, Salut vol 
fer un cribratge a les residènci-
es per “sectoritzar” espais dins 
dels mateixos centres o, si no és 
possible, per buscar ubicacions 
alternatives per als usuaris. Ac-
tualment hi ha 604 residències 
-de gent gran, de discapacitats 
i de salut mental- amb pacients 
amb coronavirus. Fins ara s’hi 
han realitzat unes 8.500 proves 
PCR, però ara Salut vol superar 
les 27.000. Aquest és una de les 

Es preveu fer més de 27.000 proves 
en geriàtrics abans del 8 de maig

principals accions del pla d’acció 
a les residències de la gent gran, 
que la consellera de Salut, Al-
ba Vergés, va presentar ahir. En 
aquest sentit, seran unes proves 
de cribratge, ja que també es 

faran als usuaris i treballadors 
asimptomàtics. Les proves se-
ran majoritàriament PCR, que 
són les més fiables però que ne-
cessiten ser processades en un 
laboratori.

FOTO: M. C. (ACN) / Ho va anunciar la consellera de Salut, Alba Vergés
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La consellera de Salut, Alba Ver-
gés, va defensar ahir el nou mo-
del per comptar les dades de 
coronavirus a Catalunya i que 
afecta la xifra de defuncions, 
després que el ministre de Sani-
tat, Salvador Illa, l’hagués qües-
tionat. “Ens aproxima molt més 
a la realitat que les dades que 
teníem fins ara. Ens sembla una 
aproximació real que s’ha d’ex-
plicar i poder donar a la ciutada-
nia”, va afirmar la consellera. En 
aquest sentit, el nou recompte 
ha visibilitzat les persones que 
havien mort a casa.

Vergés defensa 
el nou recompte 
de defuncions 
per coronavirus 
a Catalunya
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Lleida registra dues noves víctimes 
en centres hospitalaris i 34 positius 
La demarcació arriba a les 109 defuncions i als 1.421 contagiats 
des de l’inici de la pandèmia, 188 dels quals estan ingressats
Lleida
ACN
El Departament de Salut va con-
firmar ahir dijous que en les da-
rreres hores havien mort dues 
persones amb covid-19 en hospi-
tals de la Regió Sanitària de Lleida 
i cap en centres de l’Alt Pirineu i 
Aran. 

Salut també va comptabilitzar 
34 nous casos positius de corona-
virus, 30 dels quals a Ponent i 4 al 
Pirineu i l’Aran. L’actualització de 
dades eleva la xifra de víctimes 
mortals registrades a la demarca-
ció des de l’inici de la pandèmia 
en 109, mentre que el nombre 
total de positius arriba als 1.421. 
A data d’ahir, 188 persones es tro-
baven ingressades en hospitals 
lleidatans, 35 de les quals a l’UCI. 
D’altra banda, en les últimes ho-
res 25 persones havien rebut l’al-
ta i el nombre acumulat de pa-
cients que han superat la malaltia 
a la demarcació ja és de 460.

Actualment, 164 persones es 
troben ingressades en centres 
hospitalaris de la Regió Sani-
tària de Lleida amb coronavirus. 
D’aquestes, 92 es troben ingres-
sades a l’Hospital Universita-
ri Arnau de Vilanova de Lleida 
(HUAV), 62 dels quals estan es-
tables a planta i 30 es troben a 
l’UCI. 49 persones més estan in-
gressades a l’Hospital Universitari 
de Santa Maria de Lleida, 44 de 
les quals estan estables a planta i 
5 es troben a l’UCI i 23 persones 
estan ingressades en centres pri-
vats, totes estables a planta. En 
les últimes hores havien estat do-
nades d’alta 17 persones que es 
trobaven ingressades a la RS Llei-
da i les altes acumulades són 365.

Pel que fa a la Regió Sanitària 
de l’Alt Pirineu i Aran, 24 perso-
nes es troben ingressades en cen-
tres hospitalaris. D’aquestes, 2 a 
l’Espitau Val d’Aran, 16 a l’Hospi-
tal Comarcal del Pallars a Tremp, 
2 a la Fundació Sant Hospital de la 
Seu d’Urgell i 4 persones a l’Hos-
pital de Cerdanya. Totes elles, 
estables a planta. En les últimes 
hores, es van registrar 8 altes hos-
pitalàries a la RS Alt Pirineu i Aran 
i les altes acumulades són 95.
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Un total de 479 nous morts 
registrats per les funeràries 
de Catalunya han elevat la 
xifra global de morts per 
coronavirus ahir dijous a 
7.576, segons el nou re-
compte engegat ahir pel De-
partament de Salut (4.056 
segons el recompte hospita-
lari). Si fins ara es comptabi-
litzaven només les morts en 
centres sanitaris, ara també 
s’hi afegeixen les que han 
tingut lloc en qualsevol al-
tre indret. El nou mètode ha 
disparat les xifres i les críti-
ques del Ministeri, perquè 
posa en qüestió que tots els 
morts comptabilitzats hagin 
donat positiu per covid-19. 
A banda de les defuncions, 
fins ara hi ha hagut 39.736 
casos positius confirmats 
del virus, i n’hi ha 59.195 de 
possibles. La xifra global és 
de 98.931, 4.099 més que 
dimecres.

Un total de 
479 morts més  
a Catalunya 
registrats per 
les funaràries

13

1328

403

13

101

14

107

14

405

1349

10 TEMA DEL DIA | VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

15

102

15

Contagiats
Morts
Altes

1.421
109

Contagiats
Morts
Altes

39.736
4.056

Contagiats
Morts
Altes

182.816
19.130

Contagiats
Morts
Altes

2.173.203
144.950

16

1.4211387

460
435

16

109

7.873

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



Lleida és la millor ciutat de 
l’Estat per invertir en un pis 
La rendibilitat és del 7,8% si es posa de lloguer
Lleida és la capital de l’Estat, 
en què la rendibilitat bruta 
de la compra d’un habitatge 
per posar-lo al mercat del 
lloguer és més alta, amb 
un 7,8%, segons dades del 
portal Idealista.

Lleida
REDACCIÓ
La rendibilitat bruta de la com-
pra d’un habitatge per llogar-lo 
ha crescut lleugerament durant 
el primer trimestre del 2020 fins 
al 7,6% al conjunt de l’Estat, o 
al menys així era fins l’inici de la 
pandèmia. Fa un any aquesta ta-
xa estava situada en el 7,5%. Tot i 
això, segons l’estudi realitzat per 
Idealista, la rendibilitat obtinguda 
multiplica per 8, en el pitjor dels 
casos, les taxes que ofereixen els 
bons de l’Estat a 10 anys.

Segons aquest estudi, que 
relaciona els preus de venda i 

FOTO: Tony Alcántara / Una promoció d’habitatges a la ciutat de Lleida

lloguer de diferents productes 
immobiliaris per calcular la seva 
rendibilitat bruta, les oficines es 
mantenen com la inversió immo-
biliària més rendible. Comprar 
una oficina a Espanya per llogar 
ofereix una rendibilitat bruta del 

9,6%, enfront del 9,2% que dona-
ven fa un any. Els locals ofereixen 
un rendiment del 9% (fa un any 
era del 8,5%) i en el cas dels ga-
ratges la rendibilitat s’ha situat en 
el 6,6% davant el 6,8% de fa 12 
mesos.

La Guàrdia 
Urbana denuncia 
tres persones per 
consum de drogues
La Guàrdia Urbana va aixecar 
una acta per consum i tinença 
de substàncies estupefaents 
i va comissar les substàncies 
a tres persones als carrers de 
Lleida. Es tracta d’un jove de 
24 anys que van aturar al ca-
rrer Igualada, una persona de 
51 anys al barri de la Mariola, 
que estava fumant un cigarreta 
tipus ‘porro’, i un jove de 34 an-
ys al carrer Cavallers. 

Detenen un home 
en recerca i captura 
per un delicte de 
lesions a Lleida
Una patrulla va aturar un turis-
me a l’avinguda de Prat de la 
Riba, que circulava amb quatre 
ocupants a l’interior. Els agents 
van detenir G.V.H., de 26 anys 
i nascut a Romania, en com-
provar que li constava en vigor 
una ordre de recerca i detenció 
d’un jutjat de Lleida per un de-
licte de lesions.
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Calcinats 1.800 
metres quadrats de 
vegetació prop del 
riu a Massalcoreig

Els Bombers de la Generalitat 
van apagar ahir un incendi de 
1.800 metres quadrats de ve-
getació, al costat del riu, al mu-
nicipi de Massalcoreig. L’avís es 
va donar a les 17.50 h i s’hi van 
desplaçar dues dotacions. Els 
Bombers van apagar a les 14.53 
hores un contenidor d’escom-
braries al Polígon Industrial (ca-
rrer E) de la Seu d’Urgell. 

Entre les capitals espanyoles, a 
Lleida li segueixen Múrcia (7,5%), 
Huelva (7,3%), Castelló de la Pla-
na (6,8%) i Santa Cruz de Tenerife 
(6,7%). A Barcelona la rendibilitat 
s’ha quedat en el 5%, mentre que 
a Madrid s’ha situat en el 5,2%.

Els locals són el producte que 
major rendibilitat té en gairebé 
totes les capitals. El retorn més 
gran s’obté a Lugo (12,4%). Li se-
gueixen les rendibilitats d’Ovie-
do (11%), Huelva (10,2%), Àvila 
(9,9%) i Sevilla (9,6%). A conti-
nuació, se situen les ciutats de 
Saragossa (9,5%), Osca (9,2%) i 
Tarragona (9,1%). A Barcelona 
la taxa està situada en el 8,4%, 
mentre que a Madrid baixa fins al 
8,3%. Les oficines de Sevilla pre-
senten el retorn més sucós d’en-
tre les capitals, amb un 10,7% de 
rendibilitat bruta. Li segueixen 
Burgos (8,3%), Alacant (8,1%) i 
Almeria (8%). 

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) oferirà del 20 
al 24 d’abril un servei d’autobús 
que substituirà el tren entre les 
estacions de Lleida i Balaguer 
per tasques de manteniment de 
la unitat que efectua aquest re-
corregut. Els horaris seran els 
corresponents al servei ferrovia-
ri que s’ofereix actualment i que 

correspon al 50% de l’oferta ha-
bitual a causa dels requeriments 
pel coronavirus. En el tram com-
près entre les estacions de Bala-
guer i la Pobla de Segur es conti-
nuà realitzant amb autobús com 
fins ara, com a conseqüència dels 
treballs de reparació de l’altra 
unitat, malmesa durant el tem-
poral Gloria del mes de gener. 

El trajecte en tren de Lleida 
a Balaguer es farà en bus del 
20 al 24 d’abril per unes obres

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Un tren aturat a l’estació de la Pobla
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La minva de producció d’Itàlia 
augura millors preus per la fruita
Així ho assegura UP, que avisa que les gelades de fa 15 dies al 
Segrià, la Noguera i les Garrigues impediran la plena producció
Lleida
ACN 
Unió de Pagesos preveu una 
millora en l’expectativa per als 
preus en origen per a la fruita 
dolça en la campanya d’enguany 
a Catalunya com a conseqüència 
de la caiguda de producció que 
s’espera pels danys climàtics so-
ferts a Itàlia, així com en zones 
productores de l’Estat com és el 
cas d’Aragó i Extremadura, i que 
han afectat a préssec i nectari-
na, poma, pera i cirera. Tot i això, 
l’organització agrària remarca 
que la producció “no serà ple-
na” a Catalunya en poma, fruita 
de pinyol i tampoc en cirera, la 
collita de la qual és a punt de co-
mençar. Al marge de la produc-
ció, la pagesia manté, però, la 
incertesa sobre les necessitats 
de la mà d’obra per cobrir tota 
la recol·lecció a les explotacions.

Unió de Pagesos considera 
que a Catalunya la producció de 
poma no serà plena a causa de 
les temperatures hivernals inu-
sualment altes i que han afec-
tat, sobretot, la zona fruitera de 
Girona. En fruita de pinyol tam-
poc s’assolirà la plena producció, 
tenint en compte les gelades de 
fa dues setmanes al Segrià, la 
Noguera i les Garrigues, i pels 
problemes en el quallat del fruit. 
El sindicat tampoc espera una 
collita plena en cirera pels qua-
llats irregulars del fruit.

CRÍTIQUES AL MINISTERI

En paral·lel, el sindicat lamen-
ta “la manca de voluntat” que 

ha demostrat el govern de l’Es-
tat a l’hora de decidir mesures 
per pal·liar els principals proble-
mes que preveu el sector per la 
crisi del coronavirus, com ara la 
manca de mà d’obra, la no inclu-
sió de la pagesia en els crèdits 
ICO amb avals del govern espa-
nyol, les dificultats per despla-
çar els treballadors amb cotxes 
privats, i la no consideració del 
contagi per covid-19 un accident 
laboral, “amb les càrregues que 
això suposarà a la pagesia”.

A més, el sindicat considera 
“inacceptable” l’adequació de 
mòduls de l’IRPF del 2019 del 

Ministeri d’Hisenda, que “no-
més” ha passat del 0,37 al 0,30, 
tenint en compte “la greu crisi 
de preus que pateix el sector i 
de les ridícules liquidacions de la 
campanya 2019”. 

ESMENES A LA LLEI DE LA 
CADENA ALIMENTÀRIA

D’altra banda, Unió de Pa-
gesos ha presentat diferents 
propostes d’esmenes en la tra-
mitació del Reial decret llei de 
la cadena alimentària amb l’ob-
jectiu d’introduir un ajut directe 
de fins a 25.000 euros perquè la 
pagesia de la fruita dolça disposi 

de liquiditat sense necessitat de 
préstecs ni avals, i un pla de rees-
tructuració per canviar el cultiu 
en préssec i nectarina i pruna, i 
per canviar de varietat en poma 
i cirera, per adequar l’oferta i la 
demanda, i per fomentar la re-
cuperació dels preus en origen. 
L’organització agrària catalana 
també ha proposat com a me-
sura l’obligació de subministrar 
preus per part dels diferents 
operadors de la cadena “amb 
l’objectiu de disposar d’un siste-
ma de captació de preus trans-
parent, representatiu i de vali-
desa estadística”.

FOTO: ACN / El sector fructícola mantè, però, la incertesa sobre les necessitats de mà d’obra pel Covid-19

Planas no exclou 
prorrogar el decret 
per cobrar l’atur i 
anar a collir fruita

Asaja vol ajudes 
per un sector 
ramader molt 
afectat per la crisi

El ministre d’Agricultura, Luis 
Planas, va indicar ahir que 
el decret que flexibilitza la 
contractació de desocupats 
al camp, per facilitar la recol-
lecció de les collites, es po-
dria prorrogar fins al mes de 
setembre si les necessitats 
així ho requereixen. Tot i això 
va recordar en una entrevis-
ta a Radio Extremadura que 
en principi compatibilitzar 
tasques agrícoles amb pres-
tacions o subsidis es pot fer 
ara fins al 30 de juny.

Asaja denuncia que l’oví i 
caprí de carn “no troben 
sortida en el mercat pel tan-
cament del canal Horeca”, 
mentre el boví de carn i el 
porcí ibèric estan sent objec-
te per part de compradors 
i industrials de “pressions 
especulatives per abaixar 
preus en origen de manera 
injustificada”. Per això recla-
men al Govern de l’Estat una 
actuació “efectiva i ràpida” .
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L’Agència Tributària ja ha tornat 
7.347.000 euros a 14.985 contri-
buents de les comarques lleida-
tanes un cop superades les dues 
primeres setmanes de la campa-
nya de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques (IRPF) 
corresponents al 2019. A la de-
marcació de Lleida s’han presen-
tat 27.606 declaracions de l’IRPF 
2019, un 25,99% més que l’exer-

cici anterior. Un total de 22.709 
contribuents han sol·licitat la de-
volució de l’impost i l’Agència Tri-
butària ja ha retornat els diners 
a 14.985 ciutadans (el 65,99%). 
L’import sol·licitat puja a 15,594 
milions d’euros i ja s’han retornat 
7,347 milions (el 47,12%). Pel que 
fa al conjunt de l’Estat, l’Agència 
Tributària ha retornat 1.309 mili-
ons d’euros a 2.407.000 contribu-

Hisenda ja ha fet efectiu el 
retorn de 7,3 milions d’euros 
a gairebé 15.000 lleidatans

ents. Es manté així un fort incre-
ment de les devolucions respecte 
a les mateixes dates de l’any pas-
sat, del 53% en número i del 50% 
en import. Aquest increment 
està lligat al fort creixement del 
34% registrat paral·lelament en 
les presentacions. Hores d’ara, ja 
han presentat la seva declaració 
1.061.000 contribuents més que 
l’any passat. En el context actual 
d’emergència sanitària, l’Agència 
Tributària va considerar especial-
ment important mantenir la data 
d’inici de campanya (1 d’abril), de 
manera que els contribuents pu-
guin anar rebent com més aviat 
les seves devolucions.

El Conselh reitera 
que Cachou tenia 
una ferida però 
demana prudència
El Conselh Generau d’Aran va 
dir ahir que esperarà l’informe 
de la necròpsia per valorar la 
causa de la mort de l’ós Cac-
hou, lamenta les “interpretaci-
ons” ecologistes i reitera que 
s’havia observat en una anàlisi 
preliminar la presència d’algu-
na ferida amb perforació i un 
descens per un pendent molt 
abrupte abans de morir.

La reserva natural 
de Boumort suma 
fins a 60 exemplars 
de voltor negre
La Serra de Boumort, al Pa-
llars Jussà, suma més de 60 
exemplars de voltor, una es-
pècie reintroduida l’any 2007 
al Pirineu. A aquesta zona la 
primavera es presenta molt es-
perançadora, ja que hi han cri-
at 14 parelles, 12 de les quals 
continuen covant el seu ou. La 
colònia de Lleida és l’única que 
hi ha a tot el Pirineu.
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La RFEP gana tiempo 
con las competiciones
Emplaza su decisión a cuando se de 
por terminado el estado de alarma
Lleida
D. BACHILLER
El posicionamiento público de 
los jugadores y jugadoras de hoc-
key sobre patines en relación a 
la complicada situación actual, 
en el que, en resumen, manifes-
taron su intención de regresar a 
las competiciones solo cuando se 
pueda garantizar que ya no hay 
riesgo para la salud; tuvo ayer su 
respuesta en forma de comuni-
cado por parte de la Real Federa-
ción Española de Patinaje (RFEP).

El ente federativo trasladó que 
va a “esperar a tener conocimien-
to de la fecha de finalización del 
estado de alarma, así como del 
protocolo de actuación en pre-
vención de salud, para tomar las 

decisiones oportunas respecto 
a la reanudación/finalización de 
las competiciones suspendidas”. 
La Federación, por tanto, deci-
de aguardar a las decisiones que 

tome el Consejo Superior de De-
portes (CSD). El capitán del Llista 
Blava, Andreu Tomàs, reiteró ayer 
que los jugadores ven difícil que 
esta temporada pueda acabarse.

HOCKEY

FOTO: N. G. / El capitán del Llista Blava Andreu Tomàs

Márquez y Joaquín deleitan
El campeón de MotoGP cerverino Marc Márquez y el futbolista 
del Betis Joaquín amenizaron la noche del miércoles al jueves en 
Instagram con un cómico ‘live’ con muchos chistes. /FOTO:  L. M.

El Igualada 
HC, partidario 
de declarar 
“nula” la 
temporada

La localidad de La 
Pobla prepara una 
jornada deportiva 
solidaria virtual

El Igualada Rigat HC se decantó 
ayer por “declarar nula” la tem-
porada de la OK Liga de hockey 
sobre patines. Solo aceptará la 
reanudación si hay condiciones 
óptimas y no más allá del 30 de 
junio. El Reus opina lo mismo.

El próximo sábado, la Pobla ha-
rá 12 horas de deporte conse-
cutivo virtuales con el objetivo
de hacer un donativo a la cam-
paña #joemcorono, para el en-
sayo médico que está llevando 
a cabo el equipo de médicos e 
investigadores, entre los que 
encontramos a Bonaventura 
Clotet u Oriol Mitjà.

HOCKEY POLIDEPORTIVO
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*Promoció vàlida mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. Consulta a l’Autoescola Rex (telèfon 973 203 515 o 636 359 440) les condicions d’aquesta promoció.
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