
La Fonda del Nastasi de 
Lleida continuarà sent 
hotel de salut, almenys 
durant tot aquest maig
Acull els pacients estables al final de la 
recuperació per no saturar el sistema
Lleida
j.castellà
L’Hotel Fonda del Nastasi de Llei-
da continuarà acollint pacients de 
coronavirus, almenys, durant tot 
aquest mes de maig. Així ho va 
confirmar ahir el director de l’Ho-
tel, Rubén Lladonosa. En aquest 
sentit, Lladonosa va apuntar que 
“em van dir que a partir del juny 
ho anirien veient” en funció de 
com avança l’evolució de la pan-
dèmia a la demarcació de Lleida. 
En aquest espai habilitat es trac-
ten aquells pacients estables com 
a pas final en la seva recuperació 
amb l’objectiu de descongestio-
nar i no saturar el sistema sanita-
ri. En aquest sentit, cal recordar 
que els primers pacients amb co-
ronavirus es van traslladar el pas-
sat dos d’abril. 

normaLitat

D’altra banda, el director de 
la Fonda del Nastasi, Rubén Lla-
donosa, va explicar que, ara per 
ara, “no podem tenir cap previ-
sió” quant a la reobertura amb 
clients, en referència a l’entrada 
de la Regió de Lleida en la fase 1 
de la desescalada. En aquesta lí-
nia, va qualificar de “confusa” la 
informació donada des de les ins-
titucions. 

Foto: C.o.i./ imatge dels dos minuts de silenci que es van fer ahir
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L’Ajuntament de Torres de Se-
gre disposa de set termòmetres 
infrarojos que permeten pren-
dre la temperatura corporal a 
les persones evitant el contacte 

físic. Els dispositius estaran dis-
ponibles en equipaments muni-
cipals com el Consistori, el Pave-
lló Poliesportiu, l’Alberg i l’Escola 
Carrassumada. 

Torres de Segre incorpora 
termòmetres infrarojos

Foto: aj. t. Segre/ estaran disponibles en equipaments municipals

Els professionals sanitaris van 
fer dos minuts de silenci en re-
cord dels companys que han 
mort fent front a la pandèmia 
de la Covid-19, ahir a les 12.00 
hores del migdia. L’homenatge 
es va fer des dels llocs de tre-
ball i sense concentracions per 
mantenir les mesures de segu-
retat. Va ser una convocatòria 

conjunta dels col·legis profes-
sionals relacionats amb l’àm-
bit de la salut. Nou metges que 
estaven en actiu han perdut la 
vida a causa del coronavirus, 
segons ha pogut reportar el 
Col·legi de Metges de Barcelo-
na (COMB). Vuit treballaven a 
la demarcació de Barcelona i 
un a la de Lleida. 

Sentit record pels sanitaris 
que han perdut la vida

conSeqüèncieS del covid-19

Més de 60.000 pacients de les re-
gions sanitàries de Lleida i l’Alt Pi-
rineu i Aran que requereixen una 
medicació especifica l’han pogut 
recollir sense necessitat d’anar 
al CAP. La nova mesura, instau-
rada a tot Catalunya des del 18 
de març des del Servei Català de 
la Salut i en coordinació amb el 

Consell de Col·legis Farmacèu-
tics de Catalunya, permet que 
l’usuari pugui anar directament 
a la farmàcia amb o sense el pla 
de medicació, ja que se li tramita 
mitjançant la recepta electrònica. 
En el cas de la regió sanitària de 
Lleida, 50.000 pacients han reco-
llit la seva medicació específica 

en farmàcies, mentre a de l’Alt Pi-
rineu i Aran han estat uns 10.000.
L’increment de visites a les ofi-
cines de farmàcia ha estat expo-
nencial. 

En poc més d’un mes i mig 
s’han reimprès a la mateixa far-
màcia més de 34.000 plans de 
medicació vigents mitjançant la 
presentació de només la targe-
ta sanitària, i en altres més de 
30.000 s’ha pogut reimprimir el 
nou pla de medicació que l’ha-
via renovat el seu metge amb la 
presentació de pla de medicació 
antic.

Els centres mèdics de Lleida 
eviten més de 60.000 visites 
amb la recepta electrònica

Missa a Tremp en honor al seu patró
Tremp va acollir ahir una missa en honor al Patró de Tremp Sant 
Bonifaci, la primera important des de la fase 1. van assistir-hi 25 
fidels dels 70 que permet el nou aforament. /Foto: Jordi Uriach

Mollerussa obrirà progressivament tots  
els equipaments públics amb garanties
L’Ajuntament de Mollerussa anirà obrint progressivament els equi-
paments públics a mesura que es puguin garantir totes les mesures 
de seguretat necessàries i també tenint en compte la urgència de 
prestar el servei. 

Denuncien sis 
persones per 
incomplir el 
confinament
La Guàrdia Urbana va aixecar 
un total de 6 actes a Lleida el 
dimecres per infracció per in-
complir les mesures cautelars 
en relació al decret de l’estat 
d’alarma i es va continuar amb 
els diversos dispositius en els 
que es van controlar un total 
de 305 vehicles. Una d’elles es 
va fer al responsable d’un bar 
que es trobava obert al públic.

El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, i el vicepresi-
dent primer Jordi Latorre es van 
reunir ahir amb el Consell Co-
marcal del Solsonès per deta-
llar el pla de xoc aprovat per fer 
front a la crisi del coronavirus. La 
trobada, que va ser telemàtica, 
va començar guardant dos mi-
nuts de silenci en memòria del 
personal sanitari que ha perdut 
la vida a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. 

la diputació detalla 
el pla de xoc per la 
crisi al Solsonès
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Ponts consuma el ‘triplet’ de 
mocions de censura a Lleida
ERC i Independents registren avui el text amb el 
qual trauran l’alcaldia a Josep Tàpies, de Junts
Lleida
JudIT CasTEllà
Les tres possibles mocions de 
censura previstes a la demarca-
ció acabaran convertint-se, final-
ment, en realitat. Primer Maldà, 
després Cervera i avui, Ponts. Els 
grups d’ERC i Independents al 
municipi de la Noguera registren 
avui la moció de censura que, 
com en els dos casos anteriors, 
traurà Junts per Catalunya de l’al-
caldia. Així ho van confirmar ahir 
fonts d’ambdues formacions a 
aquest diari, les quals van apun-
tar com un dels motius la “irres-
ponsabilitat de l’alcalde”. 

Cal recordar que l’origen 
d’aquesta moció de censura rau 
en el cessament dels dos regi-
dors del grup d’Independents 
del govern arran de “discrepàn-
cies polítiques i deslleialtat cap 
a nosaltres”, segons argumenta-
va l’alcalde, Josep Tàpies, al seu 

moment. Tan bon punt se cessa 
els dos regidors, comencen els 
contactes entre aquesta formació 
i la republicana. La negociació, 
però, es va veure paralitzada per 
la crisi sanitària del coronavirus: 
“Estàvem a punt d’entrar la mo-
ció però davant del daltabaix que 
tenim, l’hem aplaçat fins que hi 
hagi millors perspectives”, al·le-
gaven.

D’altra banda, durant la crisi es 
va constituir un “comitè informa-
tiu de crisi” entre els tres grups. 
A més, les dues formacions de 
l’oposició van oferir a l’alcalde fer 
un “govern d’unitat” per a “fer 
front tots plegats a la complica-
da situació derivada de la crisi 
sanitària”. Aquesta proposta re-
collia, també, la renúncia a per-
cebre cap sou durant la vigència 
de l’acord. L’alcalde Josep Tàpies 
ha lamentat, des del primer mo-
ment, la moció perquè es tracta 

FOTO: Aj. Ponts/ Imatge d’arxiu de l’actual alcalde, Josep Tàpies

de la segona censura que viurà 
el consistori en només tres man-
dats. 

nOvA ALcALdessA A mALdà

Per la seva banda, aquest mig-
dia Maldà celebrarà la seva moció 

de censura de forma telemàtica, 
la primera de Catalunya, amb la 
qual ERC i la CUP desbancaran 
Junts per Catalunya de l’alcaldia i 
la republicana Anna Salla es con-
vertirà en la primera dona alcal-
dessa del poble. 
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Primer ple virtual a 
Fraga amb un record 
per les víctimes de 
la crisi sanitària
L’Ajuntament de Fraga va cele-
brar ahir el seu primer ple de 
manera telemàtica arran del 
coronavirus. Durant la sessió es 
va agrair la feina feta pels pro-
fessionals sanitaris i es va re-
cordar les víctimes mortals. Així 
mateix, es va una crida a “tots 
els partits polítics, a estar a l’al-
çada d’aquestes circumstàncies 
perquè és el que es mereixen 
els fragantins”. 

La Pobla de Segur 
retransmet el ple en 
directe a través del 
canal de Youtube
L’Ajuntament de la Pobla de 
Segur celebrarà aquesta tarda, 
a les 18.00 hores, el seu ple 
ordinari de maig de manera 
virtual, complint amb les me-
sures de seguretat establertes 
per l’estat d’alarma amb motiu 
del coronavirus. El ple es farà a 
través de Jitsi, que el Consorci 
Localret posa a disposició dels 
consistoris i es retransmetrà 
en directe a través del canal de 
Youtube de l’ajuntament. 

Cervera va celebrar ahir el ple 
ordinari del mes de maig a porta 
tancada, a la sala de reunions del 
CEI, de forma excepcional per la 
crisi sanitària. Durant el ple es va 
debatre l’adhesió a la campanya 
T’ho estàs perdent per la promo-

ció de l’esport femení. També es 
va abordar l’aprovació inicial de 
la modificació puntual del POUM 
de Cervera en la zona verda situa-
da al sud del carrer de les Oluges 
i l’estimació de les al·legacions 
presentades contra l’acord del 

Ple de data 23/12/2019 d’aprova-
ció inicial del projecte bàsic i exe-
cutiu del nou Pavelló Poliesportiu 
de Cervera i de la relació de bens 
i drets afectats. 

Aquest ple es va celebrar ahir 
després que aquesta setmana 
els grups de l’oposició entressin 
a registre una moció de censura, 
amb la qual es traurà de l’alcaldia 
Ramon Augé, de Junts per Cata-
lunya i Joan Santacana passarà a 
ser el nou Paer en Cap de la capi-
tal de la Segarra. 

Cervera celebra el seu ple 
ordinari del mes a porta 
tancada pel coronavirus

El consell d’alcaldes del Pallars 
Sobirà demana que s’ajorni la 
proposició de llei per la creació 
d’una nova Agència de Patri-
moni Natural perquè “una no-
va agència només significaria 
més burocràcia i la imposició de 

noves i creixents limitacions al 
desenvolupament econòmic i 
social de món rural”. En aquest 
sentit, el consell d’alcaldes del 
Sobirà demana que es tingui en 
compte l’opinió de tots els sec-
tors. 

El Sobirà demana tenir veu 
en la creació de l’Agència 
de Patrimoni Natural
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