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Les mascaretes gratis, esgotades  
a la majoria de les farmàcies
Cadascuna en va rebre 450 de la Generalitat, però a moltes se’ls 
van acabar dimarts || El Govern afirma que avui en repartirà més

Un client recull una mascareta gratis amb la targeta sanitària a lleida.

magDalena altisent

m. marqUèS
❘ lleiDa ❘ El 70% de les masca-
retes que la Generalitat va en-
tregar a les farmàcies de Lleida 
s’han esgotat. Aicò va provo-
car que ahir moltes persones es 
trobessin amb el fet que ja no 
en quedaven quan van anar a 
buscar-les, ja que a la majoria 
de farmàcies se’ls van acabar di-
marts. En concret, s’han dispen-
sat 63.000 de les 89.100 màsca-
res disponibles. La primera és 
gratuïta amb la targeta sanitària 
i després el cost és de 0,76 euros. 

La Generalitat va entregar di-
lluns a cada farmàcia de Lleida 
un total de 450 màscares i se-
gons el president del Col·legi de 
Farmacèutics de Lleida, Josep 
Aiguabella, aquell dia se’n van 
vendre 18.000; dimarts, 30.000 
i ahir al matí se n’havien venut 
15.000 més. S’ha de recordar 
que els dos primers dies el sis-
tema informàtic es va col·lapsar 
per l’alta demanda de clients 
que les van anar a buscar. “Si 
no hagués estat per les fallades 
informàtiques, s’haurien esgo-

tat totes dilluns”, va afirmar el 
responsable d’una farmàcia de 
la ciutat de Lleida. Aiguabella 
va explicar que el que està pre-
vist és que quan a una farmàcia 
només li quedin 100 màscares 
en estoc, se li n’envien 200 au-
tomàticament. Al seu torn, la 
portaveu del Govern, Meritxell 
Budó, va explicar que a Cata-
lunya ja s’han venut 950.000 
màscares, va afirmar que “avui 
arribaran dos milions més” i va 
demanar que només es vagin a 
buscar si és necessari.

Educació planteja que 
col·legis acullin fills de 
pares que treballen
Reobrint alguna aula tot i que no hi hagi classe

l’institut Josep lladonosa de lleida reparteix 53 ordinadors.

❘  barcelona ❘  El departament 
d’Educació preveu la possibili-
tat que els centres obrin “algun 
tipus d’aula d’acollida” abans 
de fer-ho de forma lectiva per 
donar servei a les famílies en 
què els pares treballen. Així ho 
va assegurar ahir el conseller 
del ram, Josep Bargalló, que 
va detallar que aquesta és una 
possibilitat que es treballa per a 
menors de “certes edats”, però 
va remarcar que, malgrat estar 
“disposats a fer-ho”, l’última pa-
raula la tindrien la Generalitat 
i l’Estat.

D’altra banda, Bargalló con-
fia que la preinscripció escolar 
es pot fer “a tot estirar” la se-
gona quinzena de maig, un pro-
cés administratiu que es troba 
suspès pel decret d’estat d’alar-

ma. Va assenyalar que el depar-
tament ho té tot preparat per 
fer la preinscripció telemàtica, 
però que quan s’obri el període 
s’haurà de garantir una “presen-
cialitat mínima” per a aquelles 
famílies que no poden fer-ho 
telemàticament. 

“Si no hi ha presencialitat, no 
podríem obrir la preinscripció. 
Seria inequitatiu”, va senten-
ciar Bargalló, que va explicar 
que aquesta presencialitat seria 

ràDio lleiDa

a cada escola, per la qual cosa 
s’hauria de dotar el personal 
d’equips de protecció individual 
i estudien implantar un sistema 
de cita prèvia. 

Bargalló va incidir en el fet 
que si la preinscripció es fes més 
tard del mes del maig, “pot pro-
vocar retards en grups”, la qual 
cosa no vol dir que els centres 
no obrin al setembre. 

A més a més, Bargalló va 

recalcar en aquest sentit que 
“quan reobrim les escoles, sigui 
quan sigui, haurem de garantir 
la distància social”.

D’altra banda, Educació va 
començar a repartir aquesta 
setmana 20.000 ordinadors per 
a alumnes que no en tinguin i 
puguin seguir el curs de forma 
telemàtica. L’institut Josep Lla-
donosa de Lleida ha repartit cin-
quanta-tres ordinadors.

connectivitat
el departament reparteix 
20.000 equips electrònics 
perquè alumnes puguin 
seguir les classes

Els musulmans 
començaran  
el ramadà 
resant a casa
❘ lleiDa ❘ La comunitat musul-
mana de Lleida comença de-
mà el ramadà, el mes en què 
no poden menjar, beure, fu-
mar i mantenir relacions se-
xuals des que surt el sol fins 
que es pon, resant a casa, ja 
que l’estat d’alarma prohi-
beix cerimònies col·lectives. 
“Farem el dejuni i els resos a 
casa i sense oracions telemà-
tiques, cadascú ho haurà de 
fer a la seua manera mentre 
duri l’estat d’alarma”, va as-
senyalar Abdellatif Láatabi, 
portaveu dels musulmans del 
Palau de Vidre. 

“El primer és la salut”, va 
recalcar per la seua banda 
Abderrafie Ettalydy, de Ma-
grebeida, que no va descar-
tar demanar a la Paeria un 
espai per al rés conjunt quan 
acabi la vigència de l’estat 
d’alarma.

Personal de la llar de Sant Josep, satisfets amb els resultats.

llar sant josep

redacció / c. SanS
❘ lleiDa ❘ El centre residencial 
Joviar de Lleida, ubicat al ca-
mí de Montcada, ha registrat 
almenys cinc víctimes mor-
tals i tretze casos positius de 
coronavirus des de l’inici de 
la pandèmia, segons fonts del 
mateix centre. Altres consul-
tats afirmen que serien més 
els afectats, encara que alguns 
no s’han pogut confirmar al 
no haver pogut realitzar les 
proves necessàries. 

D’altra banda, la conselle-
ria de Salut ha estat fent tests 
ràpids als usuaris i treballa-

dors de les tres residències de 
la tercera edat de Balaguer, la 
situació dels quals es trobava 
ahir estable i sense sumar nous 
contagis. 

S’ha de recordar que a la re-
sidència Comtes d’Urgell de 
la capital de la Noguera, que 
té prop de noranta places, ja 
s’han registrat vint defun-
cions per coronavirus i qua-
ranta contagiats. També es van 
fer tests ràpids a la residència 
d’Àger i al Centre Geriàtric del 
Pirineu de la Pobla de Segur, 
on fonts pròximes van assegu-
rar que s’ha aconseguit contro-

Almenys 13 casos i 
5 defuncions a la 
residència Joviar
Descartat un sospitós de Covid-19 a la Llar 
Sant Josep de la Seu d’Urgell
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coronavirus Salut

n Els ajuntaments de Tàrre-
ga i Mollerussa han comen-
çat a planificar i habilitar el 
condicionament dels espais 
municipals perquè, quan si-
gui possible, es pugui portar 
a terme el desconfinament 
de manera segura, tant per a 
les plantilles com per a la ciu-
tadania usuària dels serveis 
públics. Pel que fa al cas de 
la capital de l’Urgell, ja s’han 

instal·lat mampares de pro-
tecció als taulers de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC), 
i a la capital del Pla ja s’han 
demanat pressupostos per a 
la mateixa finalitat. 

Quant a Tàrrega també s’ha 
habilitat un formulari perquè 
les famílies puguin sol·licitar 
mascaretes casolanes per a 
nens i adolescents, després 
que el Govern central anun-

ciés que els menors de 14 anys 
podran sortir al carrer a partir 
de diumenge. 

Les estructures instal·la-
des a l’OAC de Tàrrega estan 
fetes de metacrilat i en una 
primera fase s’han col·locat 
als diferents taulers d’aquesta 
zona del consistori. En el cas 
de Mollerussa, es preveu ad-
quirir mampares protectores 
o termòmetres, entre d’altres.

Mollerussa i Tàrrega adapten espais municipals

redacció
❘ lleiDa ❘ La Val d’Aran i el Pa-
llars Jussà són les comarques 
de Lleida amb més casos posi-
tius de coronavirus en relació 
amb la població. Pel que fa al 
cas d’Aran, la proporció d’in-
fectats era ahir, segons Salut, 
de 852 casos per cada 100.000 
habitants, tenint en compte que 
s’han registrat un total de 86 
casos de coronavirus i que hi 
ha 10.093 habitants. 

Concretament, Bossòst amb 
21 casos registrats entre els 
1.109 veïns, era el municipi amb 
més concentració de confirmats, 
amb 1.913 per cada 100.000 ha-
bitants. D’altra banda, hi ha 136 
persones més a tota la Val sospi-
toses d’haver contret la malaltia 
al presentar símptomes d’infec-
ció respiratòria. 

Pel que fa al Pallars Jussà, 
que compta amb una població 
de 13.080 habitants i 94 confir-
mats, la proporció era de 718 
casos per cada 100.000 habi-
tants, de 1.713 a la Pobla de 
Segur amb 70 positius i 2.984 
habitants. Així mateix, hi ha al-
menys 220 casos sospitosos més.

D’altra banda, les comarques 
amb la proporció més baixa 
d’infectats per cada 100.000 
habitants són l’Alta Ribagor-
ça, que amb 5 casos registrats 

Aran i Jussà, les comarques amb més 
proporció d’afectats per coronavirus
El Solsonès i l’Alta Ribagorça són les que registren menys concentració de positius

Mampares de seguretat instal·lades a l’Oac de tàrrega.

acn

El PP demana suprimir la 
taxa turística aquest any
❘ lleiDa ❘ El PP de Lleida ha ins-
tat el departament d’Empresa 
a suprimir la taxa turística del 
2020 per la situació excepcio-
nal i en benefici del sector tu-
rístic lleidatà. La presidenta, 
Marisa Xandri, ha sol·licitat 
al Govern que condoni aquest 
impost i no ajorni el pagament 
al setembre, tal com es con-
templa a la llei de mesures 
fiscals.

i 3.802 habitants és de 131, i el 
Solsonès, que amb disset casos 
positius i 13.469 veïns registra 
proporcionalment un total de 
126 casos.

Enmig es troben la Segarra 
(143 casos i 23.052 habitants), 
la Noguera (197 casos i 38.770 
habitants), el Segrià (960 casos i 
209.818 habitants), l’Urgell (155 
casos i 36.693 habitants), l’Alt 
Urgell (63 casos i 20.177 habi-
tants), les Garrigues (58 casos 
i 18.833 habitants) i el Pla (92 
casos i 36.693 habitants). 

Així mateix, Àger és el mu-
nicipi que concentra més casos 
per habitant, amb 40 positius 
entre els 588 veïns, que serien 
6.802 casos per cada cent mil 
persones.

La festa de la Mare de 
Déu de la Cabeça, virtual
❘ Vila-sana ❘ L’ajuntament de 
Vila-sana ha organitzat per 
al pròxim 26 d’abril una cele-
bració virtual a través de les 
xarxes socials de la festa de 
la Mare de Déu de la Cabeça, 
que cada any reuneix més de 
1.000 persones. A més, per 
la megafonia de la pobla-
ció s’emetrà la salve rociera 
i els goigs celebrant la seua 
festivitat.

Solidaritat a Alcoletge 
davant el coronavirus
❘ alcoletge ❘ Veïns d’Alcoletge 
porten a terme accions volun-
tàries per afrontar i pal·liar 
els efectes del Covid-19. Una 
vintena d’agricultors s’orga-
nitzen en torns per desinfec-
tar carrers, i una trentena de 
cosidores han elaborat més 
de dos mil mascaretes, que 
posteriorment són distribuï-
des a entitats, organitzacions 
i veïns.

Solsona aplaudeix 
l’actitud dels veïns
❘ solsona ❘ En la sisena setma-
na de confinament, l’ajunta-
ment qualifica de “positiva” 
l’evolució del coronavirus a 
la ciutat, però insisteix en la 
necessitat de no abaixar la 
guàrdia. “El comportament 
ciutadà ha estat decisiu per-
què siguem una de les tres 
comarques menys afectades 
per la pandèmia”, destaca 
l’alcalde, David Rodríguez.

lar la propagació del virus 
entre usuaris i treballadors. 
L’alcalde, Marc Baró, va 
apuntar que “sembla que es-
tà controlat i de moment no 
hi ha més positius”. Aquest 
centre ja suma 13 decessos 
pel Covid-19. 

D’altra banda, a la re-
sidència de la Fuliola, una 
altra de les més afectades a 
Lleida, tres usuaris que van 
donar positiu i van haver 
de ser aïllats ja estan curats 
mentre que tres treballadors 
més que estaven de baixa ja 
han tornat a l’activitat (es 
desconeix si tenien Covid 
però tot apunta que va ser 
així), informa Segre Tàrre-
ga. Així mateix, la residència 
d’Almacelles, on diumenge 
va morir la primera perso-
na per coronavirus, ha re-
gistrat un nou cas positiu, i 
ja són una desena el total de 
contagis de la malaltia acu-
mulats. Unes deu persones 
continuen aïllades en una de 
les ales de la residència.

Per la seua banda, el tras-
llat aquesta setmana fins a 
l’hospital de la Seu d’Urgell 
d’una anciana resident a 

la Llar de Sant Josep de la 
ciutat que presentava símp-
tomes compatibles amb el 
Covid-19 va fer saltar totes 
les alarmes i activar els pro-
tocols sanitaris al centre, a 
l’espera dels resultats de les 
proves practicades tant a la 
usuària traslladada com al 
personal sanitari que havia 
estat en contacte amb la do-
na i a tres residents més, to-
tes dones. 

Ahir a mig matí, tots els 
PCR que s’havien practicat 
entre les persones afectades 
van donar negatiu, per la 
qual cosa el protocol sanitari 
en cas d’alarma en aquesta 
residència de religioses va 
quedar aixecat.

treS curatS
tres usuaris positius per 
covid-19 a la residència 
de la Fuliola  
ja s’han recuperat
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guixanet.  
La nova 
edició del 
conte, avui a 
les xarxes 
socials.

agenda per avui

Associació Guixanet
z 18.00: L’associació de Tàrrega pre-
senta a les xarxes el conte guanya-
dor del concurs d’aquest any: El Pio 
i els Gegants de la Mercè a la recerca 
de les corones, de Rita Ríos, de l’es-
cola Àngel Guimerà.

Videoclip de Joan Blau
z L’artista de Balaguer publica a 
YouTube el vídeo de La nova cançó 
de Sant Jordi amb la cantant d’Ull-
decona Mia Fuentes.

Vallfogona de Balaguer
z 10.00: Programa especial durant 
la jornada de Ràdio Vallfogona 
(107.9 FM) amb música, contes de 
Sant Jordi i recomanacions literàri-
es de més d’una desena d’autors de 
Lleida amb novetats.

Mollerussa
z La biblioteca Jaume Vila convida 
a una marató virtual de lectura en 
veu alta publicant a les xarxes un 
vídeo de 3 minuts com a màxim.

Urgell
z  Decoració de balcons a Agra-
munt, amb concert a les xarxes 
d’alumnes de l’escola de música 
des de casa (18.00). Bellpuig orga-
nitza un taller de punts de llibre a 
Facebook i Instagram (17.00). Ràdio 
Tàrrega emetrà un programa espe-
cial (8.00 a 11.00), amb entrevista a 
Enric Casasses, Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes 2019, i Hora 
del Conte virtual a Instagram i Face-
book de la biblioteca (11.00).

La Seu d’Urgell
z 10.00: Dos artistes de la comarca, 
Ivan Caro i Joel Pla, explicaran con-
tes des del carrer per escoltar-los 
des del balcó, amb un recorregut 
per tot la Seu d’Urgell fins a les 
13.30 i de 16.00 a 19.00 h.

‘Lletres lliures’
z El departament de Cultura anima 
a gravar vídeos amb lectures (mà-
xim 2 minuts) per penjar a la xarxa 
amb l’etiqueta #LletresLliures.

Llibreries Obertes, un èxit 
abans de començar la diada
La iniciativa solidària triplicava ahir a la nit les vendes de dissabte || 
El web compta amb 26 comerços lleidatans entre els 400 inscrits

una imatge de l’eix Comercial de Lleida durant el dia de Sant Jordi del 2019, que avui no es repetirà.

MAGDALEnA ALTISEnT

aCn/redaCCió
❘ LLEIDA ❘ La iniciativa solidària 
Llibreries Obertes va tancar 
ahir la jornada amb prop de 
30.000 llibres venuts –10.000 
més que dimarts al matí–, de 
manera que s’ha convertit en 
tot un èxit a falta d’acabar Sant 
Jordi. La xifra d’ahir triplicava 
el nombre d’exemplars venuts 
dissabte, quan Òmnium Cultu-
ral va assumir aquest projecte 
iniciat per la cooperativa Som 
i l’agència Mortensen per aju-
dar el sector, i permetés a les 
llibreries rebre des del primer 
moment el cent per cent de l’im-
port de la venda.

La iniciativa es basa en una 
pàgina web –llibreriesobertes.
cat– que presenta un ampli catà-
leg amb prop de 7.000 novetats 
i clàssics literaris de 550 firmes 
editorials. L’usuari pot elegir 
el títol desitjat i la llibreria en 
la qual comprar-lo, així com 
on el recollirà quan finalitzi 
el període de confinament. La 
plataforma s’encarrega de fer 
arribar a cada llibreria l’encàr-
rec i l’import pagat per l’usuari. 

Així mateix, val a destacar que 
es tracta d’una iniciativa “doble-
ment solidària” que busca donar 
resposta a l’emergència social 
del Covid-19, ja que el preu fi-
nal del llibre es pot arredonir a 

l’alça i els diners es destinaran 
a programes socials.

Si al principi es van inscriure 
a la pàgina web unes desenes 
de llibreries de tot Catalunya, 
cinc a Ponent, l’èxit d’aquesta 
iniciativa ha fet que avui siguin 
quatre-cents els comerços par-
ticipants que s’han afegit a una 
campanya que permetrà al sec-
tor llibreter ingressar al voltant 
de mig milió d’euros quan acabi 
la jornada d’avui. 

Entre les llibreries que hi 
participen hi ha les lleidatanes 
Abacus, Caselles, La Sabateria 
i El genet blau (Lleida); Carlin, 
La Salvat, Purgimon i Pape-
reria Papers (Seu d’Urgell); Es-
pai Lector Nobel i L’Argonauta 
(Balaguer); Antoni Figueras, 
Estel i Sauret (Tàrrega); Tas-
talletres (Cervera); Dalmases 
(Mollerussa); Solé (Sort); Qua-
derns (Borges Blanques); Pelli-
cer (Solsona); Singratalla, Boc-
haca i Central (Tremp); Chala-
manch (Pobla de Segur); Abacus 
(Golmés); Issauna (Guissona); 
Saladrigues (Bellpuig); i La Pelli 
(Oliana).

efe
❘ MADRID ❘ Davant la impossi-
bilitat de celebrar la tradici-
onal cerimònia de lliurament 
del Premi Cervantes –que en 
aquesta ocasió havia de rebre 
el poeta lleidatà Joan Marga-
rit–, el ministeri de Cultura 
retrà homenatge a l’escriptor 
de Sanaüja amb una sèrie d’ac-
tivitats, entre les quals destaca 
un vídeo de tribut que s’estre-
narà avui a les xarxes socials 
en què personalitats de dife-
rents perfils (amics, editors, 
autors, llibreters, persones 
de l’àmbit universitari) que 
havien de ser convidats a la 
cerimònia expressen la seua 
relació amb Margarit i la seua 
obra. Igualment, al llarg de tot 
el dia es penjaran en diferents 
xarxes posts amb els seus po-
emes, àudios, intervencions 
en premsa i facetes de la seua 
carrera, com el seu vincle amb 
la música o l’activitat professi-
onal com arquitecte.

Tanmateix, sí que es man-
tindrà avui, tot i que de ma-
nera telemàtica, la lectura 
continuada d’El Quixot, que 
celebrarà la vint-i-quatrena 
edició de forma virtual a par-
tir de les 18.00 i que es podrà 
seguir al web del Círculo de 
Bellas Artes. Com a novetat, 

en aquesta ocasió, i arran de la 
impossibilitat de realitzar una 
lectura en directe, els partici-
pants han enviat els enregis-
traments, amb la qual cosa han 
completat alguns dels capítols 
més destacats de la magistral 
novel·la de Cervantes. Marga-
rit, com a actual Premi Cer-
vantes, serà l’encarregat d’in-
augurar la lectura i, tot seguit, 
i dins del primer capítol del lli-
bre, intervindran la princesa 
Elionar i, en la que serà la seua 
primera intervenció pública, la 
infanta Sofia, que amb aquest 
gest volen impulsar i subratllar 
la importància de la lectura en 
nens i joves.

Joan Margarit.

Homenatge al Premi 
Cervantes Joan 
Margarit a les xarxes

Perico Pastor il·lustra un 
punt de llibre del Clínic
aCn
❘ LLEIDA ❘ L’artista de la Seu d’Ur-
gell Perico Pastor ha cedit una 
de les seues obres per il·lus-
trar un punt de llibre que porta 
imprès el relat guanyador del 
concurs literari El Clínic ena-
mora, organitzat per l’Hospital 
Clínic de Barcelona. 

El complex regalarà avui 
aquest separador als seus pro-
fessionals i pacients al costat 
de més 800 llibres i 5.000 ro-
ses. D’altra banda, diversos 

autors han fet arribar aquests 
últims dies llibres dedicats al 
personal i els interns de l’hos-
pital Clínic amb el suport de 
les editorials. Entre els es-
criptors que han participat en 
aquesta iniciativa solidària hi 
ha l’aranesa Mireia Boya amb 
l’obra Trencar el silenci (Ara 
Llibres). Els altres són David 
Nel·lo, Núria Pradas, Xavier 
Bosch, Laia Soler, Natza Fa-
rré, Gala Pont, Jordi Borràs i 
Conxa Aguirre.

La Meta

A punt d’arribar 
als 30.785 llibres
n La iniciativa, nascuda 
el dia 23 del mes passat, 
es va marcar com a meta 
superar els 30.785 exem-
plars venuts, la mitjana 
de vendes diària del mes 
de març de l’any passat. 
Al tancament d’aquesta 
edició de SEGRE ahir a 
la nit, Llibreries Obertes 
s’havia quedat a poc més 
de mil llibres d’aconseguir 
l’objectiu. Així, tot apunta 
que avui no serà cap pro-
blema no només aconse-
guir-ho, sinó superar-ho.

Sant Jordi confinat 2020 activitats
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Carolina Sans, de la floristeria Carol de Lleida, preparava ahir els enviaments a domicili.

Una alumna del Maristes que ha decorat el balcó aquest Sant Jordi.

M.CabeLLo / p.rodeLLar
❘ LLeiDa ❘ “Que la crisi del coro-
navirus no venci Sant Jordi.” 
Sota aquest lema, els floristes 
catalans s’han aliat aquest any 
per mantenir viva la tradició, 
encara que sigui sota mínims i 
de forma simbòlica. Alguns co-
merços lleidatans han optat per 
repartir roses a domicili perquè 
la ciutadania pugui disfrutar de 

la diada sense saltar-se el con-
finament. Un d’aquests negocis 
és la floristeria Carol de Lleida, 
que té previst entregar prop de 
cinc-centes d’aquestes flors a 
través d’una empresa de missat-
geria. “La campanya d’aquest 
any ha estat un projecte més 
sentimental que econòmic”, va 
explicar ahir la propietària de 
l’establiment, Carolina Sans, 

que malgrat registrar un des-
cens en el nombre de vendes, 
va destacar que “la felicitat que 
senten els clients quan reben 
les roses a casa és tan bonica 
i emocionant que ens fa sentir 
molt orgullosos”. Amb preus 
que van dels 10 als 29,50 euros, 
depenent dels complements de 
la rosa, aquesta floristeria havia 
esgotat ahir el catàleg de pro-

ductes. També la presidenta del 
gremi a Lleida, Anna Balañá, 
es va mostrar preocupada pel 
descens en la facturació, que en 
algunes floristeries superarà el 
80%. Assegura que la campa-
nya de Sant Jordi, amb la del 
dia de Tots Sants, concentra 
gran part del volum de nego-
ci anual i “tardarem un any a 
tornar a aixecar cap d’aquesta 

Roses de Sant Jordi de porta a porta
Floristeries lleidatanes entreguen les flors a domicili al tenir tancades les botigues 
per la crisi || Preveuen vendre’n prop de 400.000 a tot Catalunya, un 5% de l’habitual

eDgar aLDana

La residència del Palau d’Anglesola celebra una diada ‘confinada’ ■ La residència Ca La Cileta del 
Palau d’Anglesola va decorar ahir un dels balcons amb una gran rosa per celebrar la diada de Sant 
Jordi, malgrat les restriccions de mobilitat de l’estat d’alarma. L’ajuntament d’aquesta localitat també 
va fer una crida perquè els veïns confeccionessin roses i punts de llibre amb material reciclat per 
als usuaris d’aquest geriàtric.

crisi”. “La majoria dels nostres 
productes són peribles i quan 
ens vam veure obligats a atu-
rar l’activitat per les restriccions 
de l’estat d’alarma vam haver 
de regalar totes les flors que 
teníem al magatzem per no ti-
rar-les, la qual cosa es tradueix 
en una gran pèrdua de diners”, 
va destacar Balañá, que va fer 
una crida a la ciutadania per 
comprar en petites i mitjanes 
empreses per contribuir a la 
recuperació econòmica quan 
s’acabi el confinament. Com 
a única nota positiva, la presi-
denta del Gremi de Floristes de 
Lleida va fer referència a la po-
lèmica per l’intrusisme i la com-
petència deslleial al carrer,  va 
apuntar que “en una situació tan 
excepcional com l’actual, l’ajun-
tament no ha pogut aprovar les 
llicències dels paradistes”. Si fa 
dos anys el sector havia previst 
vendre fins a set milions de ro-
ses per Sant Jordi en el conjunt 
de Catalunya, aquest any s’ha 
marcat com a objectiu assolir 
les 400.000, un 5% de l’habitu-
al. Més enllà dels professionals 
del sector de la flor, Sant Jor-
di és una festa transversal en 
què també participen entitats 
socials, que aprofiten la diada 
per recaptar fons i que aquest 
any perdran una de les seues 
fonts d’ingressos anuals. Davant 
d’aquesta situació, entitats com 
l’Obra Social de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, amb la campanya 
#RosesPelsVulnerables, han im-
pulsat la venda de roses virtuals 
per internet. 

Pack de Sant Jordi
D’altra banda, tres establi-

ments de la Zona Alta de Lleida 
ofereixen aquests dies un pack 
especial que consisteix en una 
rosa, dos racions de paella de 
marisc i dos més de pastís de 
Sant Jordi, aportats respectiva-
ment per la Floristeria Arroyo, 
el restaurant Caravista i la pas-
tisseria El Cisne.

LeS CLaUS

Una flor virtual
z Les xarxes socials s’han con-
vertit en una de les millors opci-
ons per poder celebrar les tradi-
cions durant les setmanes que 
duri el confinament. La pàgina 
web enviaunarosa.cat ofereix la 
possibilitat d’enviar una flor vir-
tual amb música i fotografies. 
També des de l’aeCC-Catalunya 
contra el Càncer plantegen la 
iniciativa Roses d’esperança, un 
servei de roses i punts de llibres 
online que destina els diners 
que es recaptin a l’atenció de 
les persones amb càncer i a les 
famílies.

El sector s’adapta a la crisi
z el gremi de Floristes de Ca-
talunya ha habilitat un mapa 
virtual en el qual reuneix els co-
merços que aquests dies entre-
guen roses a domicili. Hi aparei-
xen diverses floristeries de Llei-
da ciutat, Tàrrega, Mollerussa 
o Tremp, encara que en alguns 
casos avui ja tenen el catàleg 
de vendes tancat. en el conjunt 
de Catalunya, dos-cents esta-
bliments s’han sumat a aquesta 
iniciativa.

Un producte perible
z els floristes recorden que la 
factura d’aquesta crisi serà cara. 
L’estat d’alarma en plena època 
de celebracions com Sant Josep 
els van agafar amb les cambres 
plenes de flors.

MariSTeS

MaiTe Monné

Sant Jordi confinat 2020 tradició
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