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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

dadeS de la pandèmia

lleida

afectats             1.328
Morts                               101
altes                   403
z Tres defuncions més a Lleida, 
com el dia anterior, amb la qual 
cosa el total ha superat els 100.

catalunya

afectats                   35.197
Morts              3.666
altes           15.967  

z Catalunya va sumar en les últi-
mes hores 471 casos nous positius 
de Covid-19 i ja supera els 35.000.

eSpanya

afectats       169.496
Morts            17.498
altes           64.727
z El govern central afirma que ja 
s’ha assolit el pic i que ara toca do-
blegar la corba.

món

afectats 1.850.966
Morts         114.269
z  Segons la Universitat Johns 
Hopkins, els EUA és el país més 
afectat, amb més de 550.000 ca-
sos i més de 22.100 morts.

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

Espanya, el segon país amb més contagiats
n Espanya segueix sent el segon país del món, només superat 
pels Estats Units, en número de contagiats i el tercer (el segon és 
Itàlia) en morts. No obstant, en taxa de letalitat és superat per 
diversos països, ja que a Espanya és del 10,32%, per sota de la 
d’Holanda (10,7%), Bèlgica (12,14%), el Regne Unit (12,59%), 
Itàlia (12,73%) i França (15,09%)
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eVolució del coVid-19 a lleida

acumulats
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* En centres hospitalaris

personal de la unitat Sociosanitària del Santa maria. moment en què un pacient del Santa maria rep l’alta.

HOSPITAL SANTA MARIA HOSPITAL SANTA MARIA

redacció
❘ LLEIDA ❘ La corba de la pandèmia 
de coronavirus a Lleida sembla 
cada vegada més haver iniciat 
una tendència a la baixa. Mal-
grat que ahir van morir tres 
persones més a la regió sani-
tària de Lleida i s’eleva el total 
de morts a la província a 101, 
el nombre d’ingressats als hos-
pitals i els que es troben a l’UCI 
va registrar el seu mínim en dos 
setmanes. 

En concret, fins a primera 
hora de la tarda d’ahir hi ha-
via 43 persones en cures in-

tensives, fet que representa la 
xifra més baixa des del dia 28 
de març, quan eren 40, men-
tre que els hospitalitzats han 
descendit fins als 197, el me-
nor número de des del dia 25 
de març, quan n’hi havia 174. 
Un total de 403 lleidatans que 
han estat ingressats han rebut 
l’alta, després que ahir fossin 
disset més.

Respecte als nous casos con-
firmats, Salut va informar de 16 
més al pla i dos a l’Alt Pirineu i 
Aran. Precisament, un positiu 
a Aran, que està en aïllament 

domiciliari, va elevar a 85 els 
contagis a la Val. També s’han 
detectat tres nous positius a 
Mollerussa, on el total és de 28. 
A la província ja hi ha 1.328 
contagiats confirmats.

Gairebé la meitat dels 197 

pacients que ahir estaven in-
gressats en hospitals, 95, es tro-
baven a l’Arnau de Vilanova, 
37 dels quals són a l’UCI; 34 a 
l’hospital Santa Maria (sis són 
a l’UCI); i 34 més estan a les 
clíniques Perpetu Socors i Vit-
has Lleida. 

Al Pirineu hi ha cinc perso-
nes hospitalitzades a l’Espitau 
Val d’Aran, disset a l’hospital 
de Tremp, sis a la Fundació Sant 
Hospital de la Seu d’Urgell i sis 
més a l’Hospital de la Cerda-
nya. Aquestes 34 persones es 
troben totes estables a planta.

La xifra d’ingressats en hospitals i 
UCI, la més baixa en dos setmanes
Ahir hi va haver tres morts més en centres hospitalaris i el total supera els 100

balanç
Els hospitals de Lleida han 
registrat 101 defuncions, 
mentre que les altes 
acumulades ja són 403

Segons el PP, al 
cotxe del paer hi 
havia 2 persones
❘ LLEIDA ❘ El portaveu del PP a 
la Paeria, Xavier Palau, va 
criticar ahir que l’alcalde se-
guís divendres el recorregut 
del personal sanitari i de se-
guretat al cotxe oficial amb 
l’edil de festes. “La Paeria ha 
de donar exemple i complir 
les mesures de seguretat [no-
més pot anar una persona a 
cada fila de seients] que es 
demanen als particulars”, va 
indicar. Va dir que Pueyo no 
li va respondre quan ahir li 
va preguntar quantes perso-
nes anaven al cotxe. Així ma-
teix, va censurar que s’hagi 
passat de celebrar una junta 
de portaveus al dia a només 
tres per setmana. El govern 
va respondre que el carti-
pàs en fixa una al mes i que 
a l’inici d’aquesta crisi es va 
decidir fer una petita reunió 
diària, però que al cap d’uns 
dies es va acordar fer-ne tres 
a la setmana.

La Paeria 
aconsella  
seguir confinats 
fins al dia 26
Preveu una tornada 
gradual a la feina

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va fer ahir 
una crida a la ciutadania 
perquè continuï respectant 
el confinament a casa seua 
per garantir la salut pública 
de tota la població i ha deci-
dit mantenir vigent fins al dia 
26 d’abril totes les disposici-
ons que ha aprovat. A més, 
va informar que està treba-
llant en l’elaboració d’un pla 
de desconfinament, que es 
posarà en marxa de forma 
gradual entre el personal 
que es vagi reincorporant a 
la feina una vegada finalitzi 
l’estat d’alarma. Per dur-lo a 
terme, disposarà de 10.000 
mascaretes, que ha facilitat 
la Diputació, per al personal 
bàsic que s’anirà reincorpo-
rant, que complementaran 
els equips de protecció indi-
vidual que, segons afirma, 
“des del primer dia han tin-
gut els treballadors dels ser-
veis essencials”.

Un rebrot, “inassumible”
Per la seua part, Metges 

de Catalunya va alertar que 
el final del confinament to-
tal podria comportar a curt 
termini un rebrot de corona-
virus, que “seria inassumible 
per a un sistema sanitari ex-
tremadament tensat i amb 
unes plantilles que ja estan 
molt castigades”. Recorda 
que l’ocupació de les UCI a 
Catalunya és al 85 per cent 
i el “marge de maniobra és 
molt escàs”.
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coronavirus comarqueS

Mercat setmanal 
amb molt públic  
a Tàrrega

mercats

❘ tàrrega ❘ Tàrrega va celebrar 
ahir el mercat setmanal, que va 
estar molt freqüentat malgrat 
ser Dilluns de Pasqua i tot i la 
pluja i el confinament. Molts ve-
ïns van anar a comprar fruita i 
verdura fresca i recollir la mona 
de Pasqua. Tàrrega és, amb Ba-
laguer, una de les poques capi-
tals del pla que encara celebren 
el mercat, malgrat que només 
amb parades d’alimentació i 
seguint mesures de seguretat, 
informa Segre Tàrrega. Paradistes i compradors, majoritàriament amb mascaretes.

segre tàrrega

La Diputació prorroga el 
teletreball dos setmanes
❘ LLeiDa ❘ La Diputació va anun-
ciar ahir que prorrogarà quin-
ze dies el teletreball per a càr-
recs electes i personal de l’ens 
provincial. El president de la 
corporació, Joan Talarn, ho 
considera necessari “per no 
posar en risc innecessari” ni la 
plantilla “ni les persones i mu-
nicipis que necessiten els nos-
tres serveis”. Aquesta decisió 
arriba quan l’Estat espanyol 
ha suavitzat el confinament 
i permet que treballadors no 
essencials tornin a la feina 
aquesta setmana. Altres ens 

locals també prolongaran el 
treball des de casa (vegeu SE-
GRE d’ahir). D’altra banda, 
autoritats locals del Pallars 
Jussà van publicar un vídeo 
en el qual insten la població 
a retardar la tornada als llocs 
de treball mitjançant acords 
entre empresaris i treballadors 
per raons de salut. En un altre 
ordre, la Intersindical-CSC va 
criticar que ens locals preten-
guin fer recuperar hores als 
seus empleats al considerar 
que el permís retribuït i recu-
perable no se’ls aplica.

Recollida d’aliments        
als súpers d’Aran
❘ VieLHa ❘ El Conselh d’Aran 
comença avui una campanya 
de recollida d’aliments en 
supermercats a causa de l’in-
crement de la demanda que 
ha registrat el Banc dels Ali-
ments pel coronavirus. D’al-
tra banda, el Conselh obrirà 
a partir d’avui per emetre 
certificats idCat i s’haurà de 
demanar cita prèvia.

Sense turistes a Sant 
Llorenç de Morunys
❘ sant LLorenç De morunys ❘ Sant 
Llorenç de Morunys va donar 
les gràcies a “totes les perso-
nes de segones residències 
que han fet cas del confina-
ment” i no hi van acudir per 
Setmana Santa. Es van de-
tectar tres casos i es va po-
der demostrar que dos dels 
habitatges han estat ocupats 
durant tot l’estat d’alarma. 
Esperen valorar-ne un altre 
per decidir si ho denuncien.

App per gestionar la 
salut emocional
❘ LLeiDa ❘ La Generalitat ha cre-
at una aplicació web, Gesti-
oEmocional.cat, per mirar 
d’ajudar la població en la ges-
tió i millora de la salut emo-
cional davant de pandèmia 
de coronavirus.

Nadons nascuts a la Seu, 
atesos a domicili
❘ La seu D'urgeLL ❘ Vuit nadons 
nascuts a l’hospital de la Seu 
han rebut a domicili controls 
posteriors al naixement. 
Amb la crisi del coronavirus, 
s’intenta evitar visites al cen-
tre i la vacunació de nadons 
es fa en una clínica dental, on 
es desplaça personal de Pe-
driatria dels Pirineus. La sala 
de parts s’ha habilitat com 
una UCI per la pandèmia i 
la part final es fa en quirò-
fan i no es permet entrar a 
l’acompanyant, que segueix 
el part per videoconferèn-
cia. Endavant Alt Urgell va 
lamentar aquestes mesures i 
Pediatria dels Pirineus estu-
diarà canviar-ho.

Salut rebaixa a 16 
els morts a la Llar  
de Sant Josep i UGT 
insisteix que són 26
n El departament de Salut va 
assegurar ahir que els anci-
ans de la Llar de Sant Josep 
que han mort per coronavi-
rus són 16, d’acord amb el 
resultat de les proves prac-
ticades fins ara. Per la seua 
part, fonts del sindicat UGT 
van insistir que la xifra s’ele-
va a 26, tal com va fer públic 
diumenge. Sobre això, Salut 
va destacar que la xifra total 
de morts amb sospites que 
eren positius des que es va 
iniciar la crisi són 21, i que 
les proves han confirmat que 
va ser la causa de la defun-
ció de 16, n’han descartat 3 
i n’hi ha dos més pendents 
de resultats. 

Així mateix, va indicar 
que actualment la residència 
manté aïllades en dos plan-
tes més de vint persones amb 
símptomes del virus i va re-
cordar que en els últims dies 
algunes han estat trasllada-
des a centres sociosanitaris 
per millorar la seua atenció.

Per la seua part, fonts 
d’UGT van elevar a 26 els 
morts durant la crisi als quals 
s’ha fet la prova i han donat 
positiu.

En aquest sentit, van as-
senyalar que les morts van 
tenir lloc a la segona planta, 
“on estan tots els positius per 
coronavirus”, i a més es van 
preguntar irònicament: “Si 
Salut diu que els morts són 
només setze, els altres deu 
han mort de cop per causes 
naturals?”

Personal sanitari i material per a tests ràpids a la residència de la Fuliola.

acn

redacció
❘ LLeiDa ❘ El departament de Salut 
va iniciar ahir els tests ràpids 
de Covid-19 a les residències 
lleidatanes, començant per les 
que han registrat més contagis: 
les d’Àger, la Fuliola, la Pobla 
de Segur i Vielha. La conselleria 
espera sotmetre a proves resi-
dents i treballadors de tots els 
centres on s’hagin registrat con-
tagis i preveu completar-les en 
dos setmanes. Per això ha dis-
tribuït 7.000 proves, 5.600 a la 
regió sanitària de Lleida i 1.400 
a la de l’Alt Pirineu i Aran.

Els CAP de cada àrea bàsica 
de salut coordinaran aquests 
tests. Se’ls sumaran professio-
nals que, abans de l’alerta sani-
tària, es dedicaven a tasques de 
prevenció i de promoció d’hàbits 

saludables al Bus de la Salut de 
la Diputació. També està pre-
vist que s’incorpori un equip 
de l’ONG Open Arms. Els tests 
ràpids donen resultats en 20 mi-
nuts, són més fiables en estadis 
avançats de la malaltia i per-
meten saber qui l’ha passat ja.

Aquesta mesura es posa en 
marxa en un dia amb dos morts 
més en residències lleidatanes, 
que eleven el total a 85. Hi ha 
249 contagis en 16 centres de 

la província, segons dades de 
Salut.

A la de Sant Anton i de 
Vielha, els casos ascendeixen a 
setze i s’ha registrat una mort 
més, una dona centenària que 
eleva a tres les defuncions. Tam-
bé hi ha hagut un altre traspàs a 
la de la Fuliola. Són divuit des 
que va començar l’alerta sani-
tària, segons fonts municipals, 
que no van poder detallar si tots 
es deuen al coronavirus. Van 
afegir que els residents “porten 
cinc dies sense febre i els han 
desaparegut els símptomes”, 
informa Segre Tàrrega. A la 
d’Almacelles hi ha quatre nous 
positius i a Mollerussa l’ajunta-
ment va informar d’un cas en 
una de les residències, sense 
especificar quin.

Inicien tests ràpids en residències 
per completar-los en dos setmanes
Sota coordinació dels CAP, comptaran amb suport de professionals del Bus de la 
Salut i de l’ONG Open Arms || Dos defuncions més en centres geriàtrics lleidatans

Set mil ProveS
un total de 5.600 seran per 
a la regió sanitària del pla 
de Lleida i 1.400 per a la  
del Pirineu i aran
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