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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

redacció
❘ lleiDa ❘ Les víctimes mortals per 
la pandèmia en residències de 
la província de Lleida són di-
vuit, segons les últimes dades 
de Salut. Entre ells, fonts de la 
conselleria van confirmar que 
sis eren usuaris de la residència 
pública Balàfia 1, mentre que 
familiars eleven les defuncions 
a 15 i fonts pròximes al personal 
les van xifrar en almenys 11. 
Sobre aquesta qüestió, les fonts 
de Salut van indicar que “només 
ens consten que 6 defuncions 
van ser a causa del Covid, la 
resta no estan confirmades”. 
Van explicar que membres de 
Salut Pública i dels Bombers van 
visitar dimecres passat Balàfia 
1 per redistribuir els espais i els 
residents en diferents plantes 
segons la seua situació mèdica. 
A més, està previst que aquesta 
setmana es facin els tests PCR 
a usuaris i personal i, segons 
el resultat, Salut estudiarà fer 
una altra redistribució. Aques-
ta residència és la segona de la 
capital amb més defuncions des-
prés de la Llar de Sant Josep, 
on segons UGT n’hi ha hagut 
28, xifra que Salut rebaixa en 
una desena.

D’altra banda, la mort d’una 
padrina a la residència de la Fu-
liola dissabte eleva a 20 les víc-
times mortals en aquest centre, 
però es desconeix quantes estan 
relacionades amb el Covid-19, 
segons informa Segre Tàrrega. 
Salut va realitzar la setmana 
passada 67 tests serològics a tots 
els treballadors i residents. A 
més, el geriàtric ha rebut dos 

Salut confirma sis morts pel Covid al geriàtric 
Balàfia 1 i famílies diuen que són quinze
Les defuncions a Lleida ja sumen 168, quatre més que diumenge, i els contagiats són 1.831

inspeccions, una de Treball i 
Assumptes Socials i l’altra de 
Salut, que “han verificat el bon 
funcionament del centre”, se-
gons fonts municipals. Respecte 
a la residència Sant Antoni de 
Vielha, on han perdut la vida 
quatre usuaris, no s’han detectat 
nous casos i la titular de Salut 
del Conselh, Maria Vergés, va 
explicar que la situació sembla 

que comença a estabilitzar-se i 
que “gran part dels diagnosti-
cats ja no presenten símptomes”.
Pel que fa a la residència Comtes 
d’Urgell de Balaguer, on Salut 
va confirmar 19 morts i 40 casos 
de Covid-19, no hi ha hagut més 
víctimes ni infectats, segons la 
mateixa conselleria.

Així mateix, la Generalitat 
ha intervingut des de l’inici del 

confinament un total de vuit 
residències d’ancians per la seua 
gestió de la crisi, amb un gran 
nombre de residents infectats 
o morts, però cap d’aquestes és 
de Lleida.

Respecte al balanç diari de 
Salut, ahir van perdre la vida 
quatre persones més que ha-
vien donat positiu del virus a 
la regió sanitària de Lleida, de 

manera que el nombre total de 
defuncions s’eleva a 168, dels 
quals 31 eren casos sospitosos. 
També es van registrar 34 nous 
positius, amb un total de 1.831 
contagiats, 1.536 al pla i 295 al 
Pirineu. D’altra banda, la nova 
estadística que Salut aplica des 
de divendres ha distorsionat el 
nombre d’altes, que ahir va ar-
ribar a les 740.

dadeS de la pandèmia

lleida

afectats              1.831
Morts                   168
altes                    740
z la nova comptabilitat va fer bai-
xar les altes hospitalàries de 460 a 
276 i ara pugen de cop a 740.

catalunya

afectats          43.695
Morts                                8.441
altes           22.417
z Del total de difunts, està confir-
mat que 4.369 eren positius, i la 
resta tenien símptomes.

eSpanya

afectats      200.210
Morts           20.852
altes           80.587
z la xifra de noves defuncions cau 
per tercer dia fins a 399, la més 
baixa des del passat 22 de març

món

afectats 2.404.555
Morts        165.267
z Segons el balanç global de la 
Universitat Johns Hopkins, i el 
nombre total de persones que 
s’han curat ascendeix a 625.001

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

La propagació baixa al nivell de fa un mes
n La propagació del coronavirus retrocedeix a l’Estat a nivells de 
fa més de quatre setmanes i, encara que ja deixa més de 200.000 
contagis, els nous no arriben a 3.000, menys dels que s’esperaven 
amb l’augment de les proves diagnòstiques. “Ho estem aconse-
guint, no ho engeguem ara a rodar”, va dir el director del Centre 
d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.
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* Segons la nova 
comptabilitat de Salut

una altra a la fuliola
la defunció d’una padrina 
dissabte eleva els morts a 
20, tot i que es desconeix 
quants són pel Covid

❘ MaDRiD ❘ La sala contenciosa ad-
ministrativa del Tribunal Su-
prem va ordenar ahir al minis-
teri de Sanitat que adopti “to-
tes les mesures al seu abast per 
aconseguir la millor distribució 
dels mitjans de protecció al per-
sonal sanitari” i que “informi 
cada quinze dies a la mateixa 
sala de les mesures que s’han 
adoptat, els mitjans que s’han 
posat a disposició dels professi-
onals sanitari i la distribució en-
tre les comunitats autònomes”. 
A més a més, el ministeri també 

haurà de demanar dades a les 
comunitats autònomes sobre 
el repartiment entre els hospi-
tals i posar-les a disposició dels 
magistrats. 

Segons el Suprem, aquesta 
decisió té com a objectiu “pre-
servar el dret fonamental a la 
integritat física i el dret a la salut 
dels professionals sanitaris així 
com de les persones a les quals 
assisteixen”.

L’Alt Tribunal adopta aquesta 
decisió en el marc d’un recurs 
de la Confederació Estatal de 

Sindicats Mèdics, que va de-
nunciar la “inactivitat” de Sa-
nitat per incomplir l’article 12.4 
del Reial Decret 463/2020 que 
declara l’estat d’alarma per no 
haver subministrat als centres 
hospitalaris i assistencials ba-
tes impermeables, mascaretes, 
ulleres de protecció i conteni-
dors més grans de residus, entre 
d’altres. Els magistrats ja van re-
butjar la pretensió dels sindicats 
de metges, però ara la sala “ha 
pogut confirmar” la “manca de 
protecció”.

El Suprem ordena a Sanitat distribuir 
equips de protecció als sanitaris
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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

hospital santa maria

redacció
❘ lleiDa ❘ Salut ha fixat unes ta-
rifes per a aquells hospitals o 
clíniques concertats i privats als 
quals ha derivat pacients amb el 
Covid-19. A Lleida, han estat la 
Perpetu Socors i la Vithas Llei-
da, les dos de titularitat privada, 
que han acollit ingressats dels 
hospitals Arnau de Vilanova i 
Santa Maria. La Vithas va co-
mençar a rebre pacients el 25 
de març, mentre que la Perpetu 
va acollir els primers al cap de 
pocs dies. El nombre dels que 
han enviat des de l’Arnau i el 
Santa Maria han disminuït en 
els últims dies.

Aquestes tarifes de facturació 
es recullen al decret llei 12/2020 
sobre mesures per pal·liar els 
efectes de la pandèmia del Co-
vid-19, publicat l’11 d’abril al 
Diari Oficial de Catalunya (DO-
GC). D’acord amb aquest, les 
clíniques rebran 2.500 euros 
per hospitalització inferior a 
setanta-dos hores i sense esta-
da a l’UCI, i 5.000 si l’estada és 
superior de tres dies o el pacient 
acaba morint. 

A més a més, els que hagin 
hagut d’ingressar a cures in-
tensives, a Lleida ara única-
ment la Vithas té UCI, rebran 
43.400 euros per pacient. Pel 
que fa a les derivacions de cen-
tres sociosanitaris, la tarifa és 
de 3.902,10 euros si el pacient 
prové d’una alta menor o igual a 
setanta-dos hores i de 2.601,40 
euros si prové d’una alta supe-
rior a 72 hores.

A més, la Generalitat paga-
rà 1.381,30 euros per alta de 
convalescència en hospitals de 
campanya (a Lleida no se n’ha 
establert cap) i 942,08 euros per 
alta d’hospitalització a domicili. 
Per a cada prova PCR, 93 euros. 
A Lleida, només el departament 
de Salut ha fet proves PCR.

Des del CatSalut, van mani-

Les clíniques privades rebran entre 
2.500 i 5.000 euros per pacient
Salut estableix unes tarifes per als centres als quals ha derivat persones infectades 
|| La voluntat del CatSalut és “prioritzar els pagaments facturats en trenta dies”

festar “la voluntat de prioritzar 
els pagaments facturats en el 
període més curt possible, en 
trenta dies, en la mesura que 
les possibilitats de tresoreria ho 
permetin”.

A més, “mentre duri la situ-
ació d’emergència”, els centres 
sanitaris del SISCAT “cobraran 
un import corresponent a les 
despeses d’habilitació de nous 

espais per a l’ús hospitalari”, 
diu el decret. Aquest import, 
especifica, serà el 4 per cent de 
la facturació del mes de febrer 
del 2020 i s’abonarà mensual-
ment mentre duri la situació 
d’emergència.

Per la seua banda, la conse-
llera de Salut, Alba Vergés, va 
assegurar que per ara no es po-
den saber els costos reals de l’as-

sistència i que hauran d’esperar 
a després de l’emergència per 
calcular-lo de forma “acurada”. 
En concret, va dir que es faran 
les “correccions necessàries per 
sota o per sobre”.

Vergés també va defensar la 
decisió d’encarregar una audito-
ria externa als hospitals privats 
de les despeses per l’activitat 
extraordinària.

Polèmica entre 
CCOO i Aqualia  
per la lectura  
de comptadors
❘ lleiDa ❘ El sindicat CCOO va 
afirmar ahir que Aigües de 
Lleida (FCC-Aqualia) “po-
sa en risc els treballadors” a 
l’haver ordenat reprendre les 
lectures de comptadors. Con-
sidera que aquesta tasca es 
pot suplir per una facturació 
estimada sense que el perso-
nal vagi pel carrer, entrant i 
sortint d’edificis. 

L’empresa assegura que ha 
adoptat mesures de protecció 
dels treballadors i de la ciu-
tadania “buscant un equili-
bri amb el manteniment del 
servei de proveïment d’aigua, 
que és essencial”. Precisa que 
els empleats estan equipats 
amb elements de protecció 
individual i no tenen contac-
te amb veïns perquè única-
ment llegeixen comptadors 
exteriors.

Pacients de 
l’assaig de la 
Pobla evolucionen 
favorablement
❘ la pobla De segur ❘ Els pacients 
als quals es fa l’assaig clínic 
contra el coronavirus al Cen-
tre Geriàtric del Pirineu, de 
la Pobla de Segur, evoluci-
onen bé al tractament que 
reben, seguint unes pautes 
de la conselleria de Salut, 
segons va explicar ahir l’al-
calde de la localitat, Marc Ba-
ró. En total, són una dotze-
na els que segueixen aquest 
tractament. 

Dissabte passat es van 
complir catorze dies de l’ini-
ci de l’assaig. Tanmateix, la 
conselleria de Salut va de-
clinar fer declaracions en 
aquest sentit a l’espera d’ob-
tenir tots els resultats de les 
residències catalanes (set) 
en les quals també es porta 
a terme.

Reparteixen 
20.300 màscares 
en 17 residències
❘ lleiDa ❘ La Paeria i l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Ci-
vil van distribuir ahir 20.300 
mascaretes entre les disset 
residències d’ancians de Llei-
da i Sucs, perquè les utilitzin 
professionals no sanitaris en 
espais no contaminats. Aquest 
material forma part de l’exce-
dent de les 98.000 màscares 
cedides pel Govern central, de 
les quals la setmana passada 
se’n van repartir 2.750 a les 
estacions de tren i autobusos 
de la capital.

els voluntaris de 
Protecció civil van 
repartir el material.

Moment de l’entrega de mascaretes en una residència.

paeriapaeria

Donació de bates hidròfugues ■ El Col·legi d’Infermers de Lleida 
va entregar ahir a l’hospital Santa Maria cent bates de TNT (signi-
fica teixit no teixit, un material de micro i nanofibres molt espès 
que actua de filtre) i que són hidròfugues, que eviten la humitat 
o les filtracions de l’aigua.

el detall

Vithas Lleida 
ingressa usuaris 
de residències
■ A banda de la deriva-
ció de pacients amb Sars-
CoV-2 des dels hospitals 
Arnau de Vilanova i San-
ta Maria a les clíniques 
Vithas Lleida i Perpetu 
Socors, la primera tam-
bé rep usuaris de gerià-
trics que necessitin cures 
hospitalàries. 

Segons van assenyalar 
fonts de la cl ín ica en 
aquest sentit, “Vithas s’ha 
incorporat al flux d’Aten-
ció Intermèdia de la regió 
sanitària de Lleida, que 
significa que som centre 
receptor de pacients amb 
Covid-19 que provenen 
de residències”.

A més, durant els úl-
t ims dies també s’han 
derivat a usuaris de gerià-
trics als centres sociosani-
taris Hèstia de Balaguer, 
el Jaume Nadal Meroles i 
el centre Plançó, ja que en 
aquests els pacients poden 
rebre una millor atenció 
mèdica que a les residèn-
cies on es trobaven.

El teletreball 
d’empleats de la 
Paeria, fins al 9
❘ lleiDa ❘ La Paeria va decidir 
ahir ampliar el confinament 
dels treballadors municipals 
i l’activitat del teletreball fins 
al 9 de maig, termini en el 
qual finalitza l’estat d’alar-
ma. Aquest acord, que es va 
prendre a la reunió del Cen-
tre de Coordinació Operatiu  
Municipal, prorroga totes les 
disposicions aprovades fins 
al moment pel govern de la 
Paeria per garantir la salut 
pública dels treballadors i de 
la ciutadania.
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➜coronavirus els efectes en l’esport

itmar fabregat

xavier madrona
❘ LLeiDa ❘ El confinament està pas-
sant factura en instal·lacions, 
com el velòdrom de Lleida, que 
es troba abandonat a la seua sort 
sense tenir encara una solució. 
El fet que els ciclistes usuaris 
del recinte no puguin anar ara 
a entrenar-s’hi per la forçosa 
reclusió a casa ha fet que el de-
teriorament encara sigui pitjor, 
amb excrements de gos i fins i 
tot xeringues a la pista. “Això 
s’hauria pogut evitar posant la 
tanca al recinte tal com estava 
previst l’any passat fins que es 
trobés una solució definitiva”, 
lamenta l’entrenador Ramon 
Simó. 

Simó es refereix al fet que so-
ta l’anterior govern municipal 
s’havia pressupostat, després de 
molts anys de reivindicacions, 
condicionar la pista i posar tan-
ques al recinte per uns 50.000 
euros. Tanmateix, només es va 
adjudicar al juliol la tanca per 
12.500 euros. El mes de setem-
bre passat hi va haver una reu-
nió entre el regidor d’Esports, 
Sergio González, acompan-
yat per l’arquitecte municipal, 
Carles Sàez; el responsable del 
gimnàs Ekke, Pep Castarlenas; 
el director esportiu del Lleida, 
Jordi Esteve; i el mateix Ramon 
Simó, en què es va prendre la 
decisió de replantejar el projec-
te. “El que menys entenc és que 
la tanca que havia d’anar per al 
velòdrom s’ha col·locat en una 
altra instal·lació municipal. Som 
un esport que ha tingut un doble 
medallista olímpic (Sergi Esco-

Velòdrom cada vegada pitjor
L’estat d’alarma pel Covid-19 passa factura a la deteriorada instal·lació, que segueix 
sense solució || La tanca prevista es va posar en un altre recinte municipal

bar) i molts campions d’Espanya 
i de Catalunya. Fins fa pocs an-
ys, encara que la pista no estava 
en bones condicions, vam poder 
organitzar tres Campionats de 
Catalunya en categories alevina 
i infantil consecutius i en tots 
vam obtenir podis”, es deses-
pera Ramon Simó. El regidor 
Sergio González ha assegurat 
a aquest diari en diverses oca-
sions que “estem intentant tro-
bar una solució per al velòdrom 
perquè volem donar més acti-
vitat a la instal·lació”. “Només 
paraules i no fets”, diu Simó.

itmar fabregat

Reclamació a 
través de les 
xarxes socials

Usuaris i  
aficionats  
al ciclisme 
exigeixen una 
solució a les 
xarxes socials 
mostrant no-
tícies i fotos 
amb els èxits 
d’aquest esport 
al velòdrom.

agèncieS
❘ paLma ❘ El tenista espanyol Ra-
fa Nadal va reconèixer que no 
entén “gaire bé” el fet que no 
puguin jugar a tenis durant 
la pandèmia del coronavirus 
mentre que “la gent va a tre-
ballar”, encara que també va 
assegurar que comprenia la 
manera d’actuar del Govern 
en una “situació sense pre-
cedents”, i va demanar estar 
“units i buscar solucions per-
què la gent pateixi al menys 
possible”. “No entenc gaire bé 
per què no podem jugar a tenis 
quan molta gent està anant a 
treballar i més en aquest es-
port en què mantenim una dis-
tància gran de seguretat amb 
un a cada costat de pista, però 
entenc que la situació és molt 
crítica i que el Govern està des-
bordat per una situació sense 

precedents i en l’últim en què 
es pensa és en qui pot entre-
nar-se”, va assenyalar Nadal 
en un directe al perfil oficial 
d’Instagram.

El balear va indicar que no 
“juga a tenis” en aquest mo-

ment de confinament. “No 
tinc una pista a casa, el trobo 
a faltar. Des de l’Acadèmia em 
van enviar algunes màquines 
i estic seguint les meues ru-
tines diàries perquè crec que 
és important tenir el cap i el 

cos desperts, i és el que estic 
intentant en tot moment”, va 
apuntar el tenista.

El número dos del món va 
ser preguntat sobre el que li 
agradaria fer en el futur i va 
deixar clar que el seu desig és 
“continuar jugant de moment a 
tenis. És el que a dia d’avui em 
ve de gust i la realitat és que em 
fa il·lusió tornar al circuit”, va 
reconèixer. El dotze vegades 
guanyador del Roland Garros 
va recordar que ara “toca una 
època de responsabilitat per-
què serà difícil tornar a jugar 
a curt termini”. “Però tenim 
la confiança que quan tornem 
tot sortirà bé”, va remarcar. 
Nadal va dir que es manté “en 
contacte amb els vuitanta-cinc 
nois i setanta treballadors” que 
es van quedar confinats a la 
seua Acadèmia.

“Per què no podem jugar a 
tenis i la gent va a treballar?”
Nadal creu que no hi hauria risc, encara que comprèn el Govern

SenSe piSta a caSa
en un directe a  
instagram, va dir que “no 
tinc una pista a casa i 
trobo a faltar la raqueta”

Un moment de la competició de taekwondo.

El Do San Lee guanya quatre 
medalles en un torneig online
❘ LLeiDa ❘ Els esportistes del Club 
Do San Lee van aconseguir 
aquest cap de setmana pas-
sat quatre medalles, al primer 
Open Internacional de Poom-
sae Online. Joel Cabané i Noor 
Bencherif van guanyar la me-
dalla d’or, i els seus companys 

Amir Bencherif i Nadia Rodrí-
guez van aconseguir la de bron-
ze. També van prendre part en 
aquesta primera competició de 
taekwondo online quatre espor-
tistes més del club lleidatà: Raúl 
Sánchez, Nil Llorens, Adrià Ca-
llejas i Mariona Aixas.

Repte solidari 
per a l’Hospital 
del Pallars

Els gimnasos 
volen exempció 
en els lloguers

❘ tremp ❘ Dos estudiants de 
Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport del Pallars, Adrià 
Cunyat i Arnau Cases, han 
posat en marxa un projecte 
esportiu solidari que, sota 
el nom de Pallars en Movi-
ment!, té com a objectiu re-
captar fons per ajudar l’Hos-
pital Comarcal del Pallars, a 
Tremp, a adquirir un aparell 
d’oxigenoteràpia d’alt flux, 
per a la lluita contra el Co-
vid-19. Cal apuntar-s’hi, fer 
un donatiu i triar una activi-
tat física per fer a casa diu-
menge. Ahir ja hi havia més 
de seixanta persones inscri-
tes i un total de 700 euros 
recaptats.

❘ maDriD ❘ La Federació Nacio-
nal d’Empresaris d’Instal·la-
cions Esportives (FNEID) ha 
demanat al Govern l’exemp-
ció del pagament dels arren-
daments dels gimnasos per 
a la supervivència del sec-
tor. Des de la declaració de 
l’estat d’alarma el passat 15 
de març, les instal·lacions 
esportives i gimnasos estan 
tancats al públic, “i amb el 
compte d’ingressos a zero”.

L’FNEID considera que, 
en cas que no s’adoptessin 
mesures urgents, nombro-
ses empreses d’aquest sec-
tor es veuran abocades al 
tancament.
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