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coronavirus adminiStració

m. codinaS
❘ tremp ❘ Ajuntaments de dife-
rents comarques del Pirineu i 
del pla, entre els quals es troben 
els de la Vall de Boí, Os de Ba-
laguer, Arbeca, l’Espluga Cal-
ba, Miralcamp, els Omellons o 
Puigverd de Lleida, van dema-
nar ahir als veïns dels seus mu-
nicipis que treballen en sectors 
considerats no essencials que se-
gueixin confinats a casa mentre 
duri l’estat d’alarma i només es 
desplacin per proveir-se de béns 
i serveis essencials, després que 
ahir s’aixequessin les restric-
cions a les activitats econòmi-
ques no essencials a Catalunya 
i després d’estar dos setmanes 
paralitzades per ordre del Go-
vern central.

Aquesta mesura se suma a 
la iniciativa de diverses autori-
tats locals del Pallars Jussà que 
van compartir dilluns un vídeo 
a les xarxes socials en el qual 
insten les empreses del territori 
que puguin assumir-ho a ajor-
nar la tornada dels seus treba-
lladors un parell de setmanes 

per motius de salut mitjançant 
solucions acordades com la de 
donar vacances. L’alcaldessa de 
Tremp, Pilar Cases, va explicar 
que el vídeo és una “crida a la 
solidaritat” i va assenyalar que 

tant l’Organització Mundial de 
la Salut com el president de la 
Generalitat, Quim Torra, no re-
comanen encara l’aixecament 
de la quarantena. Així mateix, 
la Diputació, així com molts ens 

locals, ha decidit prorrogar el 
teletreball fins al 26 d’abril a fi 
de no exposar a la malaltia del 
coronavirus ni la seua plantilla 
ni la gent a qui dóna servei (ve-
geu SEGRE d’ahir).

imatge de les banderes de la diputació a mig pal en senyal de dol per les víctimes del coronavirus.

Diputació De lleiDa

Ajuntaments demanen a treballadors 
de serveis no essencials seguir confinats
Alcaldes del Jussà apel·len al “sentit comú” perquè les empreses que puguin no obrin

La Paeria  
reforça la  
neteja a  
la capital
Fins ara estava en 
serveis mínims

❘  lleiDa ❘  L’ajuntament de 
Lleida va incrementar ahir 
el servei de neteja de la ciu-
tat després d’unes setmanes 
en serveis mínims per po-
der protegir del coronavi-
rus els treballadors de l’em-
presa concessionària Ilnet. 
D’aquesta forma, s’han incor-
porat més persones a les bri-
gades de neteja després que 
el consistori decidís tornar a 
regar els carrers, un servei 
que s’havia suspès a causa de 
l’emergència sanitària. 

A més, s’augmentaran 
els sectors de la ciutat amb 
escombrada manual i es 
reprendrà el desbrossat 
de males herbes. El tinent 
d’alcalde d’Urbanisme, To-
ni Postius, va explicar que 
també es desinfectaran com 
a mesura excepcional i “de 
forma diària i constant” les 
zones comercials i espais sa-
nitaris i que els empleats d’Il-
net compten amb material de 
protecció.
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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

m. marquèS
❘ lleiDa ❘ La província de Lleida 
va registrar ahir un mort per 
coronavirus en centres hospi-
talaris del pla, el millor registre 
juntament amb el del 5 d’abril 
passat des del 21 de març, quan 
no hi va haver cap defunció. 
Així, ja són 102 les persones 
que han mort de Covid-19 en 
hospitals, segons dades de Sa-
lut. A més, els nous casos con-
firmats segueixen mantenint-se 
a la baixa, amb 21, disset al pla 
i quatre a la regió sanitària de 
l’Alt Pirineu i Aran, i ara n’hi 
ha un total de 1.349. 
     Tanmateix, només hi va ha-
ver dos persones que van rebre 
l’alta en centres del pla i la xifra 
dels guarits s’eleva als 405. I és 
que la corba de les altes hospi-
talàries no havia deixat de créi-
xer des del 20 de març, quan 
es van començar a donar les 
primeres altes. Malgrat això, 
cal tenir en compte que cada 
vegada hi ha menys persones 
ingressades, amb un total de 
194.

En concret, 160 dels hospi-
talitzats són en centres de la 
regió sanitària de Lleida, dels 
quals 94 es troben a l’Arnau de 
Vilanova, 34 de greus a l’UCI; 
35 a l’hospital Santa Maria, 
dels quals 7 són a l’UCI; i un 
total de 31 estan ingressats en 
centres privats.

A la regió sanitària de l’Alt 
Pirineu i Aran hi ha 34 malalts 
ingressats. D’aquests, cinc ro-
manen hospitalitzats a l’Espi-
tau Val d’Aran, 17 a l’hospital 
de Tremp, sis a la Fundació 
Sant Hospital de la Seu d’Ur-
gell i uns altres sis a l’hospital 
de la Cerdanya. Ahir ningú va 
rebre l’alta al Pirineu.

Segons es desprèn de les da-
des de Salut d’aquests últims 

hospital arnau De vilanova

Un mort en hospitals iguala la xifra 
més baixa des del 21 de març
La corba segueix una tendència a la baixa, després de confirmar-se 21 nous contagis 
|| Tanmateix, els metges temen un rebrot d’aquí a 2 setmanes pel retorn al treball

dies, hi ha una tendència a la 
baixa de nous casos. 

Precisament, fonts hospita-
làries van explicar que durant 
la Setmana Santa han acudit 
a Urgències de l’Arnau més 
persones amb altres patolo-
gies que amb símptomes del 
coronavirus. En canvi, fa unes 

setmanes, quan la pandèmia es 
trobava en el moment més àl-
gid a Lleida, fins a un vuitanta 
per cent dels usuaris atesos a 
Urgències tenien símptomes 
d’estar infectats. 

“Actualment no hi ha una si-
tuació d’una gran pressió assis-
tencial per coronavirus”, van 
assenyalar les mateixes fonts, 
però van afegir que “temem 
que arran de la tornada a la 
feina per part d’empleats de 
serveis no essencials hi torni a 
haver un rebrot de nous enco-
manats d’aquí a dos setmanes”.

De fet, diversos professio-
nals sanitaris van donar ahir 

per fet que aquest rebrot suc-
ceirà i van dir que tant l’Ar-
nau com el Santa Maria estan 
preparats per fer-hi front. En 
aquest sentit, van apuntar que 
hi ha més de 150 llits lliures 
comptant amb els de les clíni-
ques Vithas Lleida i Perpetu 
Socors.

A més, Salut disposa de més 
espai gràcies a l’hospital adap-
tat a l’Hotel Nastasi i també pot 
disposar de l’Hotel Rambla, a 
l’estació de tren, per a aquelles 
persones que estiguin a punt de 
rebre l’alta. Així mateix, en cas 
de rebrot hi ha llits al pavelló 
Onze de Setembre.

els 40 metges residents d’últim any a 
lleida seran avaluats finalment al maig
m. marquèS
❘ lleiDa ❘ El ministeri de Sanitat 
finalment avaluarà i donarà 
títols d’especialista als Met-
ges Interns Residents (MIR) 
d’últim any el 26 de maig, 
mantenint la data habitual 
de l’examen anual malgrat 
les afectacions en el sistema 
sanitari derivades de la crisi 
del Covid-19. A Lleida afecta 
uns trenta residents d’especi-
alitats hospitalàries i una de-
sena de Medicina Familiar i 
Comunitària.

Fa unes setmanes, el Go-
vern espanyol va ordenar re-

tardar les esmentades avalua-
cions sense fixar cap data per a 
això i incloent la pròrroga dels 
contractes MIR, decisió que 
havia suscitat grans queixes 
ja que les condicions salarials 
d’un resident són inferiors a les 
d’un metge especialista. Tan-
mateix, a la reunió feta dilluns 
passat entre el ministeri i els 
consellers autonòmics, es va 
acordar que les unitats docents 
avaluïn els residents la data 
habitual. D’aquesta manera, 
se’ls podrà oferir contractes 
conforme a la seua titulació 
com a especialista.

Tant la cap d’estudis als hos-
pitals de Lleida, Silvia Bielsa, 
com el Col·legi de Metges de 
Lleida van celebrar la mesura. 
En aquest sentit, Bielsa va des-
tacar que “els residents han es-
tat fonamentals en l’assistència 
contra el coronavirus als cen-
tres sanitaris de la província”.

Respecte a la incorporació 
dels residents de primer any 
(49 MIR a Lleida), que habi-
tualment és el mes de maig, 
Sanitat encara no ha pres 
una decisió i estudia fer l’ad-
judicació de places per la via 
electrònica.

Veuen accident laboral  
la mort del doctor Coll
m. marquèS
❘ lleiDa ❘ Un informe jurídic del 
Col·legi de Metges de Lleida 
considera que “si un treballa-
dor adquireix la malaltia del 
coronavirus en ocasió de la re-
alització de la seua feina, cal 
considerar-ho accident de tre-
ball, aplicant la Llei General de 
Seguretat Social i normativa 
complementària, tant respecte 
de la baixa mèdica com qualse-
vol altra conseqüència que es 
derivés d’aquesta circumstàn-
cia inclosa, en el seu cas, la de 
la mort”. 
     Així s’ha pronunciat el Col-

legi després que la junta de 
personal d’Atenció Primària 
de Lleida li sol·licités assesso-
ria jurídica arran de la mort 
del metge de família Albert 
Coll per coronavirus. A més, 
la junta de personal també va 
demanar a Salut conèixer les 
conseqüències de la seua mort, 
en matèria d’indemnitzacions 
per a la família i si el decés va 
ser per malaltia laboral. Sobre 
això, Salut li va respondre que 
“l’ICS ja ha comunicat la defun-
ció del professional a la mútua 
MC-Mutual, perquè s’iniciïn els 
tràmits corresponents”.

Sales d’espera buides a 
l’hospital Santa Maria
❘ lleiDa ❘ L’hospital universi-
tari Santa Maria de Lleida 
va publicar ahir la foto d’una 
sala d’espera buida a les se-
ues consultes agraint a la 
ciutadania la seua respon-
sabilitat. Els hospitals conti-
nuen sense oferir bona part 
de l’activitat habitual i fan 
consultes telefòniques o per 
videoconferència.

Servei de transacció  
per pagar lloguers
❘ lleiDa ❘ La Cambra de Co-
merç de Lleida, la de la Pro-
pietat Urbana i el Col·legi 
d’Advocats han creat un 
servei gratuït per poder 
pagar els lloguers. Per fer-
ho possible, s’haurà d’om-
plir un formulari al web de 
la Cambra de Comerç amb 
les dades del llogater i de 
l’arrendat.

La UdL recull fons per 
combatre el virus
❘ lleiDa ❘ La Universitat de Llei-
da va obrir ahir un compte 
bancari per recaptar fons que 
ajudin a fer front a l’emergèn-
cia sanitària. La recaptació es 
destinarà a comprar material 
de protecció per als sanitaris, 
pagar l’allotjament si fos ne-
cessari i dotar els malalts de 
dispositius per comunicar-se 
amb les seues famílies.

El PP demana garantir 
màscares i guants
❘ lleiDa ❘ El grup municipal del 
Partit Popular de Lleida va 
demanar ahir a l’ajuntament 
que garanteixi el subminis-
trament de màscares i guants 
a tota la ciutadania.

balanç
les comarques de ponent  
i l’alt pirineu sumen 102 
defuncions, 1.349 casos  
i 405 altes hospitalàries

Videotrucades i ànims ■ Els pacients ingressats per coronavirus continuen fent ús de les tauletes electròniques 
donades per mantenir-se en contacte amb els seus familiars, com es veu a la imatge de la dreta, amb una dona 

gss lleiDa

una sala d’espera deserta.
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CCOO denuncia davant      
de Treball dos geriàtrics        
i l’Arnau per risc laboral
Mascaretes no homologades al Santa Maria

Imatge de fa uns dies d’un sanitari amb una bossa d’escombraries.

m. marquèS
❘ lleiDa ❘ La Federació de Sani-
tat de CCOO de Catalunya ha 
interposat diverses denúncies 
a Inspecció de Treball per in-
compliment de la normativa 
vigent en matèria de prevenció 
de riscos laborals en diferents 
centres hospitalaris i assisten-
cials de Lleida i de la resta de 
Catalunya. En concret, els de 
la província són l’hospital Ar-
nau de Vilanova i les residències 
Comtes d’Urgell a Balaguer i la 
de Balàfia 1 a Lleida ciutat. De 
fet, fa unes setmanes, CCOO 
va denunciar que el personal 
d’Urgències de l’Arnau havia 
de protegir-se amb bosses d’es-
combraries i que també hi havia 
carències de material per a la 
resta de sanitaris de l’hospital.

Així, davant de la situació de 
crisi sanitària del coronavirus 
“CCOO ha observat carències 
de protecció que posen en risc 
la seguretat i la salut del perso-
nal”. El sindicat assegura que 
“la falta d’equips de protecció 
eficaços i la utilització de ma-
terials insegurs ha provocat un 
alarmant increment de contagis 
entre els professionals i en el 
cas de Catalunya s’eleva fins al 
17,37% sobre el total de casos, 

ccoo

segons dades del departament 
de Salut”. 

Per això, CCOO demana a 
Inspecció de Treball “que ac-
tuï d’urgència i requereixi als 
centres denunciats per posar 
a disposició dels professionals 
màscares d’alta eficàcia tipus 
FFP2 o FFP3, ulleres de pro-
tecció ocular de muntura inte-
gral o protector facial completa, 
guants i bates impermeables”.

D’altra banda, personal sa-
nitari de l’hospital Santa Maria 
va mostrar ahir el seu “enuig” 
després que l’Institut Català 
de la Salut (ICS) repartís unes 
mascaretes no homologades i la 
setmana passada n’ordenés la 
retirada a tots els hospitals on 
les havia entregat, entre aquests 
l’Arnau, però l’esmentada ordre 
no va arribar al Santa Maria fins 
dies més tard.

polèmIca
l’icS va retirar màscares no 
homologades d’hospitals 
però l’ordre va arribar dies 
més tard al Santa Maria

x. rodríguez / m. marquèS
❘ lleiDa ❘ L’alcalde de la Seu d’Ur-
gell, Jordi Fàbrega, va anunciar 
ahir a la nit a través de les xar-
xes socials la tercera mort d’un 
pacient del Sant Hospital per 
Covid-19 i el confinament dels 
pacients traslladats al Seminari 
per les sospites de contagi d’un 
dels usuaris, que va ser deri-
vat a l’hospital. Al tancament 
d’aquesta edició, aquest malalt 
esperava els resultats del test 
PCR, encara que la seua evo-
lució era favorable. El Sant 
Hospital té quatre malalts de 
coronavirus i dos pendents de 
resultats de l’analítica. El 20 de 
març passat van ser traslladats 
al Seminari de la Seu, habilitat 
per la crisi sanitària, divuit usu-
aris de la residència assistida i 
de la unitat sociosanitària del 
Sant Hospital. 

D’altra banda, residències de 
Lleida privades, concertades i 
col·laboradores de la Generali-
tat van denunciar ahir manca de 
material, de personal i de tests 
per fer front al virus, que fins 
dilluns s’havia cobrat la vida de 
85 usuaris dels geriàtrics de la 
demarcació. Davant d’aquesta 
situació, 22 residències del Se-
grià, Garrigues, Pla i Noguera 
s’han unit per ajudar-se entre 
si i comparteixen material de 
protecció i mètodes de treball. 
Fonts pròximes van assegurar 
que les mascaretes i les bates ar-
riben amb “comptagotes”. Van 
assenyalar que la conselleria de 
Salut només fa tests en geriàtrics 

Aïllats els pacients del Seminari        
de la Seu per un possible contagi
L’alcalde anuncia la mort de la tercera víctima del Covid-19 al Sant Hospital

amb casos o ancians amb símp-
tomes i van defensar que s’hau-
rien de fer “almenys” a tots els 
treballadors. Van explicar que 
la Generalitat vol que les mú-
tues es facin càrrec dels tests a 
les residències on no hi ha hagut 
contagis. Dilluns Salut va co-
mençar a fer proves als centres 
d’Àger, la Fuliola, la Pobla de 

Segur i Vielha. Hi ha geriàtrics, 
van afegir, en els quals “els pro-
fessionals fan treballs que no els 
corresponen” i van assegurar 
que “la gent no s’apunta” a les 
ofertes de treball que vehicula 
la Generalitat.

Ahir van morir tres residents 
de la Llar de Sant Josep de Llei-
da, la qual cosa eleva els morts 

en aquest centre a 29, segons 
UGT. 

En un altre ordre, la Dipu-
tació ha cedit dos vehicles per 
facilitar la recollida i transport 
dels tests que es duen a terme en 
centres sanitaris i socials. Tam-
bé ha comprat cinc impressores 
3D per elaborar material de pro-
tecció per als sanitaris.

Segre tàrrega

Aplaudiments a la residència del Carme de Tàrrega ■ Bombers, Mossos d’Esquadra i Policia Local 
de Tàrrega van dedicar ahir aplaudiments al personal sanitari i als ancians de la residència Llar 
d’Avis del Carme de la capital de l’Urgell, que estan confinats al centre geriàtric des de dissabte per 
blindar-se contra el coronavirus. De moment no tenen cap positiu, informa Segre Tàrrega.

coronavirus comarqueS

Aïllats per 
prevenció set 
bombers del 
parc de Sort
Al presentar  
símptomes un d’ells

redaccIó
❘ Sort ❘ Set efectius del parc 
de Bombers de Sort estan aï-
llats des de dilluns després 
que un d’ells referís que tenia 
símptomes compatibles amb 
el Covid-19. 

Es tracta de membres que 
pertanyen al mateix torn i 
la direcció del cos va pren-
dre aquesta decisió de ma-
nera preventiva, segons van 
explicar des de la Direcció 
General de Prevenció, Extin-
ció d’Incendis i Salvaments 
(DGPEIS). També està pre-
vist fer el test al bomber que 
va mostrar símptomes com-
patibles amb el virus. 

Tanmateix,  des de la 
DGPEIS van afegir que el 
funcionament del parc no 
es veurà afectat i que cada 
dia es fa la corresponent 
desinfecció.

Fa dos setmanes, hi havia 
un total d’onze efectius aï-
llats als parcs de Bombers 
de la comarques de Lleida 
perquè havien donat positiu 
o per prevenció, segons va 
explicar el cap de la Regió 
d’Emergències de Lleida, Jor-
di Solà, a aquest diari. Fins 
ahir, no ha transcendit que 
s’hagi hagut de tancar cap 
parc. 

Els de funcionaris es gesti-
onen amb els efectius indis-
pensables, mentre que en els 
de voluntaris s’ha limitat la 
seua presència a les emergèn-
cies que sorgeixin.

Esport a les 
presons en  
grups reduïts               
i a les cel·les
❘ lleiDa ❘ Les presons catalanes 
han modificat les activitats 
esportives dels interns per 
evitar el contacte durant el 
confinament, per la qual co-
sa, al tancar-se poliesportius 
i gimnasos interiors, els pre-
sos han passat a fer exercici 
a l’exterior (en grups de fins 
a quinze persones) i també es 
fomenta l’esport de manera 
individual a les cel·les.

D’aquesta forma, es porten 
a terme activitats grupals a 
l’exterior com per exemple 
crosfit, carreres i ioga i els 
monitors han entregat als in-
terns una guia amb una ruti-
na d’exercicis diaris amb esti-
rades, abdominals, flexions i 
recomanacions segons l’estat 
físic de cada un. Reduir l’an-
goixa i la tensió és un dels 
principals objectius de tot 
aquest pla.
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