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coronavirus activitat aSSiStencial

agèncieS / m.m.c
❘ barcelona ❘ El departament de 
Salut vol dur a terme abans de 
finals del mes de juliol les opera-
cions i proves diagnòstiques de 
caràcter greu ajornades durant 
la pandèmia del coronavirus. 
Serien sobretot intervencions 
relacionades amb el càncer, 
malalties cardiovasculars i pro-
ves de cribatge, segons va anun-
ciar ahir la directora de l’Àrea 
Sanitària del Servei Català de la 
Salut (CatSalut), Xènia Acebes. 
Per la seua part, el director del 
CatSalut, Adrià Comella, va dir 
que tenen la intenció de man-
tenir per sobre dels 800 els llits 
estables d’UCI una vegada passi 
l’epidèmia d’aquí a uns mesos, 
fins a un 30% més que els 675 
que hi havia abans de l’esclat 
del coronavirus.

Encara que el sistema s’ha 
pràcticament bolcat amb el 
coronavirus, durant el confi-
nament s’han atès uns 9.000 
naixements i 1.800 urgències 
greus no relacionades amb el 
virus com ara politraumatismes 
o infarts. S’han fet unes 34.000 
operacions de malalties greus i 
49.000 proves complementà-
ries, a més de 195.000 visites 
a especialistes hospitalaris i 
hi han hagut 2.500 urgències 
diàries no relacionades amb 
el Covid-19. Tant a Catalunya 
com a Lleida, les atencions per 
coronavirus a Urgències estan 
baixant.

El sistema sanitari s’anirà re-
adaptant a poc a poc, però se-
guirà en fase de prealerta per 
un possible rebrot durant el des-
confinament i sobretot a partir 
de la tardor, moment en el qual 
es preveu que puguin repuntar 
els casos.

Fins a ben entrat el 2021, 
quan ja es preveu que hi pugui 
haver una vacuna, hospitals i 
CAP funcionaran amb un sis-
tema “dual” per separar tant 
professionals com pacients de 
coronavirus de la resta. En 
aquest sentit, Comella va asse-
nyalar que és probable que es 
continuïn derivant pacients a 
la sanitat privada. A Lleida, es 
deriva cirurgia menor a L’Alian-
ça, que reobrirà d’aquí a un mes.

Així mateix, el departament 
vol que l’Atenció Primària tin-
gui un rol fonamental en la nova 
fase, ja que serà l’encarregada 
de detectar precoçment els ca-
sos de coronavirus, per la qual 
cosa es dotarà els diferents cen-
tres de proves PCR. A més, es 
fomentaran les visites telemà-
tiques per evitar d’aquesta ma-
nera desplaçaments i s’intentarà 
agrupar proves diagnòstiques 
en un sol dia per reduir les vega-
des que els pacients acudeixen 
als centres.

el caP de tàrrega va ser un dels que ahir va començar a fer els test de l’estudi.

ics lleiDa

Preparació de les 
proves d’aptitud 
per entrar  
a Medicina
n La Secretaria d’Univer-
sitats va informar ahir que 
el sistema universitari ja 
ha començat a treballar en 
la preparació d’una prova 
d’aptitud personal (PAP) 
per als estudis de Medi-
cina que s’implementaria 
per a l’estudiantat de nou 
accés del curs 2022-2023, 
complementària a la se-
lectivitat i que constarà 
d’almenys dos proves. La 
UdL ja va aprovar aquesta 
setmana impulsar les PAP, 
que volen assegurar el 
“component humanístic” 
en el perfil dels alumnes, 
ja que actualment l’accés 
a aquest grau es basa sol 
en una nota alta. Es faria 
abans de la selectivitat i 
tindria com a resultat la 
formulació de superació 
o no superació. El calen-
dari en el qual es treballa 
és programar la primera 
edició l’any 2022 i consta-
ria de dos proves: una que 
mesuraria el raonament 
crític basada en escenaris 
de l’àmbit social i de les 
humanitats i una altra que 
avaluaria les habilitats in-
terpersonals i els valors 
professionals basada en el 
judici de situacions espe-
cífiques. No se’n descar-
ta una tercera per poder 
mesurar “més específica-
ment característiques de 
la personalitat per afinar 
d’aquesta manera al mà-
xim que encaixi el perfil 
professional”.

Les operacions i proves ajornades per a 
patologies greus es faran abans de l’agost
Són les intervencions relacionades amb el càncer, malalties cardiovasculars i proves de cribratge ||  
Els centres sanitaris tindran un doble circuit per separar pacients de coronavirus fins al 2021

n Els Centres d’Atenció Pri-
mària (CAP) de la Bordeta 
i Primer de Maig de Lleida 
ciutat i els d’Alcoletge, Alcar-
ràs i Tàrrega van començar 
ahir a fer els test de l’estudi 
del ministeri de Sanitat que 
té per objectiu conèixer el 
grau d’immunitat davant el 
coronavirus. 

A la província s’han elegit 
a l’atzar 1.200 persones i Sa-
lut va informar que ahir es va 
començar a realitzar a alguns 
dels participants una enquesta 

amb preguntes sobre la llar, 
sobre malalties cròniques i so-
bre símptomes respiratoris en 
un d’aquests cinc CAP. També 
se’ls va fer un test que detecta 
els anticossos del coronavi-
rus i una analítica de sang per 
fer la prova PCR. Cada par-
ticipant se sotmetrà a aquest 
procés tres vegades en un es-
pai d’un mes i mig. Els CAP 
de Lleida que duran a terme 
l’estudi són el de Balaguer, 
Lleida Rural Nord (Alpicat), 
Alcarràs, Balàfia, la Bordeta, 

Cappont, Eixample, Primer 
de Maig, rambla Ferran, Pla 
d’Urgell, Tàrrega, les Borges 
Blanques i el de la Pobla de 
Segur.

Aquest estudi impulsat pel 
ministeri de Sanitat es du a 
terme amb la col·laboració de 
l’Institut de Salut Carles III 
i l’Institut Català de la Salut 
(ICS) és qui el coordina a Ca-
talunya, on participen un to-
tal de 9.928 persones, mentre 
que a tot l’Estat són un total 
de 90.000.

eStudi

Cinc CAP inicien els tests de l’estudi d’immunitat

moment de l’entrega de tauletes a l’arnau.

mi novaliança

n La Fundació Alex, juntament 
amb la Clínica NovAliança 
(antiga Clínica de Ponent), ha fet 
entrega de més de vuitanta tau-
letes a centres assistencials de 
Lleida. El seu president, Gabriel 
Masfurroll, va assenyalar que 
“ens vam adonar que havíem 
de crear alguna iniciativa que 
ajudés a superar la sensació de 
solitud i aïllament que produeix 
el fet de no poder comunicar-te 
amb la gent que aprecies”, en re-
lació amb els ingressats a causa 
del Covid-19. “És molt dur estar 
malalt i sol i vam voler posar 
remei i ajudar, per la qual cosa 
hem iniciat una campanya de re-

collida de tauletes de segona mà 
i de captació de fons per poder 
comprar-ne de noves.”

Fins al moment, la donacions 
s’han fet als hospitals Arnau de 
Vilanova, Santa Maria, el del 
Pallars, Espitau Val d’Aran, el 
de la Seu d’Urgell i el de Pui-
gcerdà. També s’han entregat 
tauletes a quinze residències del 
pla de Lleida i a les organitza-
cions Aspros, Aremi i Talma, 
que atenen persones amb dis-
capacitat. Aquesta campanya, 
anomenada #ParaVerteSiem-
pre, ha comptat amb el suport 
del jugador del FC Barcelona 
Leo Messi.

Fundació Alex i NovAliança donen  
vuitanta tauletes a centres sanitaris
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Un dels controls d’ahir dels Mossos d’esquadra a Lleida.

magDalena altisent

redacció
❘ lleiDa ❘ Els Mossos d’Esquadra 
reforcen des d’ahir i fins diu-
menge els controls policials a les 
principals carreteres i autopistes 
de Catalunya, coincidint amb 
el pont del Primer de Maig, per 
evitar així els desplaçaments a 
segones residències, que conti-
nuen prohibits amb les actuals 
mesures de confinament previs-
tes en l’estat d’alarma decretat 
per la crisi sanitària del coro-
navirus. Així, a Catalunya hi 
haurà 350 controls dels Mossos, 
uns 150 més que en els últims 
caps de setmana. Val a recordar 
que durant la Setmana Santa es 
van desplegar fins a 500 con-
trols. D’aquesta manera, més 
de 1.300 agents s’encarregaran 
d’identificar les persones que 
circulin per les carreteres i seran 
denunciades en cas que el motiu 
del desplaçament no sigui al-
gun dels previstos en la situació 
d’estat d’alarma. Les sancions 
per incomplir aquestes mesu-
res oscil·len entre els 600 i els 
30.000 euros. Des dels Mossos 
d’Esquadra van fer una crida a 
la ciutadania perquè continuï 
respectant les mesures vigents 
i van instar a no relaxar-se i no 
saltar-se les restriccions que 
s’han establert.

S’ha de recordar que els Mos-
sos van aixecar més de 1.720 
actes a l’abril a persones per 
incompliment de l’estat d’alar-
ma a les comarques de Lleida, 

Els Mossos reforcen controls per 
evitar viatges a segones residències
Més de 1.300 agents vetllen pel compliment del confinament en el pont del Primer 
de Maig || Pobles del Pirineu demanen als turistes que no es desplacin

mentre que es va arrestar 16 
veïns per delictes de desobedi-
ència o resistència a l’autoritat 
en compliment amb l’actual crisi 
sanitària pel coronavirus (vegeu 
SEGRE d’ahir).

Així mateix, diversos alcal-
des de les comarques del Pirineu 
han demanat als turistes que 
tenen segones residències a les 
zones rurals que siguin previn-
guts i no es desplacin a aquests 
habitatges fins que les autoritats 
sanitàries ho permetin. “Encara 
que el nostre entorn és atractiu 
per passar el desconfinament, la 
cobertura sanitària de la zona 
continua sent la mateixa, així 

com les restriccions a la mobi-
litat de moment, i un brot de co-
ronavirus aquí podria ser molt 
perjudicial”, va explicar l’alcal-
de d’Esterri d’Àneu, Pere Ticó, 
que va remarcar que “la segona 
residència és benvinguda, però 
ara hem d’anar amb compte fins 
que el perill hagi passat”. 

En aquest sentit, durant la 
campanya turística de la Set-
mana Santa, van ser molts els 
municipis lleidatans que van 
demanar als propietaris de se-
gones residències que no els vi-
sitessin i alguns van amenaçar 
de denunciar-los davant dels 
Mossos.

El turisme de 
Lleida, “privilegiat” 
després de la 
pandèmia
■ “Lleida té una opor-
tunitat indiscutible pel 
que fa al sector turístic 
davant de la crisi gene-
rada pel coronavirus pels 
valors naturals del terri-
tori, que disposen d’una 
gran dispersió per la de-
marcació que garanteix 
la distància social. Tam-
bé perquè el client pensa 
en natura, paisatge, ter-
ritori, autenticitat i a no 
veure massificació. Per 
aquesta raó, Lleida té una 
posició privilegiada per 
sortir d’aquesta crisi re-
forçada”. Així ho va as-
segurar l’expert Juantxo 
Llantada en un seminari 
en línia del Patronat de 
Turisme de la Diputació 
de Lleida per parlar sobre 
la gestió de la crisi en em-
preses turístiques, unes 
de les més afectades per 
la pandèmia a l’haver-se 
paralitzat tota l’activitat 
a causa de l’estat d’alar-
ma. Llantada també va 
suggerir protocols per 
crear espais Covid-free 
a Lleida.

acn

Un operari treballa en l’elaboració de mampares.

Es dispara en set dies la demanda 
de pantalles protectores
❘ lleiDa ❘ La demanda de mam-
pares de metacrilat per prote-
gir treballadors i clients amb el 
retorn de l’activitat econòmica 
ha desbordat totes les expecta-
tives del sector. Els empresaris 
especialitzats en la producció 
i distribució d’aquest tipus de 

materials tenen una allau d’en-
càrrecs i cada vegada més pro-
blemes per poder aconseguir 
matèria primera. Alguns prove-
ïdors venen cada setmana fins 
a 100 tones de metacrilat a tot 
Catalunya per a mampares de 
protecció.

Salut tanca l’hospital de 
campanya de l’hotel 
Segle XX de Tremp
x.r.
❘ tremp ❘ La conselleria de Salut 
ha tancat l’hospital de cam-
panya per a pacients lleus de 
coronavirus que es va obrir a 
començaments d’abril a l’hotel 
Segle XX de Tremp. L’alcal-
dessa, Pilar Cases, va explicar 
que el personal de la brigada 
municipal va col·laborar en 
les tasques de desmuntatge de 
l’hotel medicalitzat després 
que els últims pacients rebes-
sin l’alta “fa un parell de dies”. 
Cases va recordar que la càr-
rega assistencial a l’Hospital 
del Pallars s’ha anat reduint 
durant les últimes setmanes. 
Val a recordar que l’hotel Se-
gle XX va acollir pacients que 
ja tenien l’alta hospitalària 
però que encara havien d’es-
tar aïllats durant uns dies com 
a mesura de prevenció davant 

de possibles nous contagis de 
coronavirus. Part del perso-
nal que ha treballat en aquest 
equipament es va contractar a 
través de les borses de treball 
que va obrir la Generalitat per 
cobrir vacants de personal sa-

nitari. Així mateix, la primera 
edil va assegurar que segueix 
operatiu l’hospital de campa-
nya de l’hotel Alegret de la ca-
pital del Jussà, que acull paci-
ents de l’àrea sociosanitària de 
l’Hospital del Pallars.

eqUipaMentS
l’hotel alegret de la 
capital del Jussà continua 
acollint pacients de  
l’àrea sociosanitària

coronavirus coMarqUeS

El PSC vol prioritzar 
les zones rurals en  
la reactivació
❘ lleiDa ❘ El PSC de Lleida va 
demanar ahir a la Genera-
litat i a institucions com la 
Diputació que “prioritzin les 
zones rurals en els plans de 
reactivació, xoc i lluita con-
tra els efectes del Covid-19”. 
La comissió executiva de fe-
deració va analitzar la situ-
ació i les mesures preses i 
anunciades.

Teletreball per a 
professionals del  
CAP de la Seu
❘ la seu ❘ Un grup de profes-
sionals del CAP de la Seu 
d’Urgell estan teletreballant 
per poder fer un seguiment 
dels pacients sospitosos o 
confirmats de coronavirus. 
Ho fan mitjançant de truca-
des i, des de finals del mes 
de març passat, ja s’ha dut 
a terme aquest seguiment a 
300 persones.

La Diputació i la 
Noguera debaten  
el pla d’ajuts
❘ balaguer ❘ El govern de la 
Diputació es va reunir ahir 
de forma telemàtica amb el 
consell de la Noguera i els 
alcaldes de la comarca per in-
formar-los del pla de xoc de 
la corporació per combatre 
la crisi sanitària i de serveis 
provocada pel coronavirus, 
dotat amb quinze milions 
d’euros.

Sis usuaris de 
la residència 
d’Anglesola, negatius
❘ balaguer ❘ Després de fer 
les proves a tots els usuaris 
i treballadors de la residència 
d’Anglesola, sis dels 12 avis 
han donat negatiu per coro-
navirus i segueixen al centre. 
De la resta, almenys cinc van 
ser traslladats de nou a l’hos-
pital sociosanitari Hestia de 
Balaguer.

Càritas d’Urgell dóna 
targetes amb 300 € 
per a aliments
❘ la seu D’urgell ❘ Càritas d’Ur-
gell està repartint a les fa-
mílies que tenen més neces-
sitats targetes per comprar 
aliments per valor de 300 
euros. El bisbat d’Urgell ha 
fet una crida a la ciutadania 
per finançar el programa a 
través d’una campanya de 
crowdfounding.
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Instal·len mampares als jutjats de 
Lleida per preparar la desescalada.

p. 20
Cervera aprovarà aquest mes el 
projecte del nou pavelló.

p. 22

redacció
❘ vIeLha ❘ La Val d’Aran, el Pallars 
Sobirà i el Solsonès són els ter-
ritoris de Catalunya on més va 
créixer la renda per habitant el 
2017, amb un 8,1%, un 6,3% i 
un 5,9% respectivament, segons 
dades de l’Idescat publicades 
ahir. Aquestes zones encapça-
len un grup de set comarques 
que han incrementat la renda 
per habitant més d’un 5%. En 
l’altre extrem hi ha la comarca 
del Tarragonès (-0,2%), l’única 
amb un creixement negatiu en 
comparació amb l’any anterior, 
i el Vallès Occidental, el Bar-

celonès, l’Alt Penedès i el Baix 
Llobregat amb increments in-
feriors a l’1%. D’altra banda, la 
Noguera, l’Alt Urgell i les Garri-
gues són les tres úniques comar-
ques de la demarcació de Lleida 
amb un nivell de renda inferior 
al 80% de la mitjana catalana, 
amb 13.400 euros, 13.500 i 
13.500 euros per habitant. En 
l’altre extrem hi ha l’Alta Riba-
gorça (15.300 euros), el Segrià 
(15.200 euros) i la Val d’Aran 
(15.000 euros). Val a destacar 
que, de la mateixa manera que 
l’any 2016, a cap comarca llei-
datana no s’assoleix la mitjana 
catalana de renda per habitant 
(17.200 euros).

Amb referència a l’excedent 
brut d’explotació, que a nivell 
de Catalunya representa el 22,3 
per cent del total d’ingressos, 
el Pallars Sobirà (32,8%) i l’Al-
ta Ribagorça (32%) són les co-
marques que el tenen més elevat 
després de la Cerdanya (34,8%). 
Finalment, el Pallars Jussà és la 
quarta comarca catalana amb 
els ingressos de prestacions so-
cials més elevats (25,7%), men-
tre que la Val d’Aran presenta 
la proporció més baixa (14%).

anàlisi econòmica

El Sobirà, Aran i el Solsonès, les zones on més 
creix la renda per habitant de Catalunya
Amb un 8,1%, un 6,3% i un 5,9%, respectivament, segons dades de l’Idescat de l’any 2017 || La Noguera, 
l’Alt Urgell i les Garrigues tenen un nivell de renda inferior al 80 per cent de la mitjana catalana

Una imatge de l’empresa de guissona BonÀrea agrupa.

segre

leS claUS

Més rendes
z L’alta ribagorça, el segrià i la 
val d’aran són els territoris de 
Lleida amb més renda per habi-
tant l’any 2017.

Prestacions socials
z el Jussà (25,7%) és la quarta 
comarca catalana amb més in-
gressos de prestacions socials i 
la val d’aran l’última (14%).

Guissona, el 
municipi on més 
famílies viuen dels 
seus salaris

n De tots els municipis amb 
més de 5.000 habitants de Ca-
talunya, Guissona és on més 
famílies depenen dels salaris 
davant d’altres rendes, com 
poden ser les empresarials o 
lloguers, o les prestacions soci-

als. En concret, els salaris són 
el 72,8 per cent dels ingressos 
de les famílies, un fet que s’ex-
plica per la importància de la 
firma BonÀrea Agrupa, l’em-
presa amb més treballadors 
de Lleida.

Goiat mata 
quatre ovelles  
al Pirineu oscenc
Sisè atac de l’ós des  
del dia 9 d’abril

fauna

❘ LLeIDa ❘ L’ós Goiat ha tornat a 
atacar al Pirineu d’Osca i en 
dos nits ha matat quatre ove-
lles a Gistaín i cinc animals es 
troben desapareguts. Aquest 
és el sisè atac des del dia 9 
d’abril, quan va matar dos ca-
bres, segons va informar He-
raldo de Aragón. Cinc atacs 
van ser a la vall de Gistaín i 
un a Barbaruens. 

En aquest sentit, vigi-
lants de la patrulla de l’ós 
d’Aragó van constatar que 
aquests dos últims atacs són 
obra d’un ós i van trobar pèls 
i petjades que per la mida po-
drien ser de Goiat. Des del 
govern d’Aragó han dema-
nat a l’Estat que mediï amb 
la Generalitat de Catalunya 
per poder expulsar aquest ós 
del Pirineu.

La Generalitat inverteix 
12,5 milions en ponts i 
talussos de carreteres

infraestructures projectes

redacció
❘ LLeIDa ❘ La conselleria de Ter-
ritori invertirà 12,5 milions 
d’euros en treballs de mante-
niment de ponts i talussos de la 
xarxa viària de la seua titulari-
tat a Lleida. Del total, 6,5 mili-
ons corresponen als contractes 
de ponts i estructures, mentre 
que els altres 6 milions són per 
als talussos i terraplens. En el 
conjunt de Catalunya, Terri-
tori destinarà prop de 60 mi-
lions d’euros a aquestes obres 
durant els propers quatre anys. 
Aquests contractes formen part 
de la inversió de 430 milions 
que la conselleria ha destinat 
a la millora continuada de les 
carreteres. Aquestes actuaci-
ons, segons van informar des 
de la Generalitat, “reafirmen 
la voluntat de la conselleria de 

vetllar per la seguretat viària, 
en aquest cas, amb la conserva-
ció d’estructures i actius geotèc-
nics”. Actualment, en el conjunt 
de la xarxa viària del Govern 
hi ha més de 3.600 estructu-
res i més de 20.000 talussos. 
Aquesta és la primera vegada 
que Territori impulsa contractes 
de conservació específics per 
a ponts i talussos i permetran 
incrementar l’esforç inversor en 
aquests elements. Les licitacions 
s’emmarquen en el nou model 
que proposa la Generalitat per 
al manteniment de les seues car-
reteres. Aquest sistema també 
s’ha enfocat perquè es valori 
més que en ocasions anteriors la 
part tècnica de les ofertes (70%) 
que la part econòmica (30%) per 
potenciar l’especialització i les 
pimes del sector.
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➜tecnologia treball

Solidaritat. Creu Roja i Fundació La Caixa 
ajuden a trobar feina a 59 lleidatans.

36
Música. Crea Music, a Tàrrega, ja compta 
amb artistes com Elena Gadel o Manu Guix.

41

p. rodellar
❘ LLEiDa ❘ No només els carrers 
s’han quedat buits per culpa del 
confinament, sinó que també 
ho han fet la gran majoria de 
comerços i moltes empreses que, 
de sobte, van veure com es pa-
ralitzava tota la seua activitat 
per evitar la propagació del vi-

rus. En aquest context, moltes 
d’aquestes firmes s’han hagut 
de reinventar i han decidit di-
gitalitzar-se per ser presents a 
internet, on sí que poden con-
nectar amb els clients ja sigui 
mitjançant les xarxes socials, 
pàgina web o botiga virtual. 
Tanmateix, Espanya presenta 

un dèficit en aquest sentit. Enca-
ra que segons l’estudi European 
Private Business Survey 2019, 
elaborat per PwC, el 78% de les 
empreses mitjanes espanyoles 
consideren “molt rellevant” la 
digitalització, només el 22% 
pressuposta el 5% de les seues 
inversions per a aquest objec-

tiu, mentre que els països més 
avançats d’Europa en aquest 
sentit (Dinamarca o Noruega) 
hi dediquen més d’un 40%. A 
Lleida, nombrosos comerços ja 
han posat fil a l’agulla també per 
posicionar-se a internet i inten-
tar que aquesta crisi els colpegi 
al menys durament possible.

Les empreses es reinventen
La crisi del coronavirus empeny firmes lleidatanes a digitalitzar-se || Glas, Ester Grup, Fruits de 
Ponent, Evitec, Lleidavaning, Floristeria Arroyo o l’Escola Agraria d’Alfarràs, alguns exemples

Ester Grup
bellesa

lleida

z  aquest magatzem de produc-
tes de perruqueria ha hagut de 
reinventar-se amb el tancament 
d’aquest tipus d’establiments per la 
pandèmia. així que la firma ha reac-

tivat les seues xarxes socials per es-
tar en contacte amb els clients i està 
en procés de tenir la pròpia pàgina 
web, que a més inclourà una botiga 
virtual en la qual oferiran a domicili 
tots els seus productes. així mateix, 
des que va començar el confina-
ment, imparteix webinars (semina-
ris per internet) en què participen 
diversos usuaris.

Lleidavaning
lleure

lleida

z Lleidavaning és una empresa que 
es dedica al lloguer d’autocaravanes 
i que fins fa ben poc funcionava so-
bretot mitjançant les xarxes socials. 
Malgrat que el futur de les vacances 

d’estiu és bastant incert i encara no 
se sap del tot si es podrà viatjar, des 
de Lleidavaning van decidir crear 
una pàgina web i dissenyar un nou 
logotip que transmetés més profes-
sionalitat i un millor posicionament 
de la marca. Gràcies a aquesta ac-
tualització, les consultes sobre els 
seus serveis han augmentat les dar-
reres setmanes.

Glas
alimentació

lleida

z  L’empresa lleidatana de gelats 
Glas va decidir, després de fer una 
campanya de venda a través de 
Whatsapp molt exitosa, obrir una 
botiga online amb l’objectiu d’ar-

ribar a més persones, sobretot en 
temps de confinament. així mateix, 
Glas és una empresa que ja comp-
tava amb la logística necessària per 
poder transportar els seus produc-
tes fins al domicili dels clients, amb 
la qual cosa va poder centrar-se 
únicament en l’actualització del ca-
tàleg dels seus productes al web i a 
la botiga virtual.

Fruits de Ponent
alimentació

alcarràs

z Les botigues d’alimentació són 
un dels serveis essencials d’aquesta 

crisi que més han vist augmentar la 
càrrega de treball. És per això que 
des de Fruits de Ponent, per do-
nar més sortida als seus productes 
i arribar a un ventall més ampli de 
clients, van pensar en la digitalitza-
ció de l’empresa i van actualitzar i 

van potenciar la botiga virtual, van 
millorar la pàgina web i van reacti-
var totes les seues xarxes socials. a 
més preparen una nova campanya 
promocional en la qual oferiran una 
sèrie de lots de productes de tem-
porada i de quilòmetre zero.

Evitec
Sanitat ambiental

tremp
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■tecnologia treball

societat

■ Laia Rogel és la CEO de 
La Pometa, una agència que 
entre altres coses es dedica a 
la digitalització d’empreses. 
“La crisi del coronavirus ha 
empès moltíssims comerços 
a prendre la decisió de digi-
talitzar-se”, assegura Rogel, 

alhora que afegeix que en les 
últimes setmanes la seua em-
presa està rebent moltíssi-
mes trucades de clients que 
“volen una pàgina web o una 
botiga virtual per ja”. 

En aquest sentit, apunta 
que part del comerç lleidatà 
està arribant tard a aquesta 
actualització i remarca que 
“el món digital ha vingut 
per quedar-se i un no s’ha 
de quedar enrere”.

■ “Si analitzem el mercat 
actual, la digitalització no 
és una opció per a les em-
preses, sinó una obligació.” 
Així de contundent es mostra 
la coach empresarial Laura 
Ravés. En aquest sentit, Ra-
vés indica que encara cal fer 
certa “pedagogia” entre els 
empresaris ja que “fer aquest 
pas pot espantar; tanmateix, 
han d’entendre que simple-
ment es tracta d’una altra 
manera d’enfocar el seu co-
merç i, al cap i a la fi, totes les 
empreses acabaran a inter-

net”. Investigar el mercat, es-
brinar les necessitats de cada 
negoci i les dels seus clients 
són claus per a la digitalitza-
ció, segons Ravés.

«Amb la crisi totes les 
empreses volen actualitzar-se»

«La digitalització no és una 
opció sinó una obligació»

Laia Rogel
ceo De la pometa

Laura Ravés
coach

en primera perSonaEscola Agrària d’Alfarràs
educació

alcarràs

z l’escola agrària d’alfarràs havia 
apostat habitualment per promo-
cionar els seus cicles formatius en 
fires educatives o mitjançant anun-
cis en alguns mitjans tradicionals o 
amb jornades de portes obertes al 
centre. 
    tanmateix, com moltes d’aques-
tes opcions ja no són viables i per 
centrar-se més en el seu target, so-
bretot gent jove, ha impulsat una 
campanya en xarxes socials en la 
qual informa sobre tots els seus cur-
sos per captar així possibles alum-
nes i també ha creat un web orien-
tat a aconseguir més contactes.

Floristeria Arroyo
Decoració

lleida

z tot i que aquesta floristeria lleidatana ja comptava 
amb una botiga virtual des de fa uns anys, aquest ti-
pus de vendes no eren les més habituals. així que els 
responsables van decidir aprofitar que la venda en línia 
era l’única opció durant el confinament per llançar una 
campanya des de les xarxes socials amb l’objectiu que 
els lleidatans omplissin els balcons de flors i li encarre-
guessin el producte que posteriorment la firma els por-
taria a casa. actualment els encàrrecs han augmentat.

z evitec, empresa situada a temp, està especialitzada 
en plagues i sanitat ambiental i, a més, des que va apa-
rèixer el covid-19 també s’encarrega de la desinfecció 
en tota mena d’instal·lacions. per aconseguir que els 
seus serveis arribessin a un major nombre de potenci-
als clients, la firma va decidir dissenyar una pàgina web 
que millorés la seua posició dins del cercador Google i 
així fos més ràpid localitzar-la. Fa uns dies va desinfec-
tar les instal·lacions de la llotja de Barcelona.
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La senyora

Pilar García Balart
Filla de Gessa i d’Esterri d’Àneu. La nostra “kampiona”.
Ha mort cristianament el dia 30 d’abril del 2020 als 90 anys.
(E.P.D.)

Acompanyada dels seus fills, que l’estimaran per sempre més, Dolors, Regina i Víctor; els seus néts, 
Aitor, Eloi i Quim, i la resta de família, us preguem una oració o un pensament per la seva ànima, que 
el cel l’aculli envoltada de bones persones com ella i que els seus ulls blaus ens facin besitos de 
mariposa per tirar endavant.

Quan ens permetin les circumstàncies, farem l’enterrament de les seves cendres a València d’Àneu 
perquè pugui descansar en pau al costat del seu marit, Victoriano Tornamorell Borrut.

 

el dictador Adolf Hitler fent la salutació feixista.

AgèNCIeS
❘ BERLÍN ❘ El 30 d’abril del 1945 el 
dictador nazi Adolf Hitler es va 
suïcidar juntament amb la seua 
dona, Eva Braun, en un búnquer 
de Berlín assetjat per les forces 
soviètiques entre les cendres del 
seu imperi somiat. Ahir es van 
complir 75 anys d’aquest episodi 
històric, encara que la comme-
moració d’aquest i altres fets que 
van suposar el final del nazis-
me s’han vist relegats a actes a 
través d’internet a causa de la 
pandèmia del coronavirus. És el 
que ha succeït també amb l’ani-
versari de l’alliberament dels 
camps de concentració nazis: els 
homenatges a totes les persones 
que hi van perdre la vida s’han 
vist entelats pel Covid-19.

Hitler es va llevar la vida amb 

prou feines 40 hores després de 
casar-se amb Eva Braun (que 
es va suïcidar amb verí), i deu 
dies després de complir 56 anys 
d’edat. Abans d’engegar-se un 
tret, es va acomiadar un per 
un dels últims aliats que que-
daven en el seu cercle d’amis-
tats i subordinats, reclosos al 
seu costat al Führerbunker de 
Berlín i amb les forces sovièti-
ques a uns escassos 500 metres 
de distància. El dictador no va 
poder elegir el seu successor. 
Al principi, segons la seua úl-
tima voluntat, tenia la intenció 
de designar el seu ministre de 
Propaganda, Joseph Goebbels, 
però mai no es va dur a terme 
un traspàs de poders formal. Per 
contra, va ser el vicecanceller 
del II Reich, Hermann Goering, 
que va exigir a Hitler que li en-

Les últimes hores de Hitler
el 30 d’abril del 1945 es va suïcidar d’un tret mentre Berlín era envaït || 
Commemoració virtual pel Covid-19 del 75 aniversari del final del nazisme

HISTÒRIA CONFLICTE

tregués el comandament mentre 
que el cap de l’aparell executor 
del règim nazi, les SS, Heinrich 
Himmler, intentava negociar la 
rendició amb els aliats. Una de 
les últimes decisions de Hitler 
va ser arrestar-los als dos. El rè-
gim que va començar amb Hitler 
12 anys abans va acabar amb 
ell. Dos dies després, els soviè-
tics van hissar la bandera roja 
al Reichstag. Aquestes van ser 

les conclusions de l’historiador 
Hugh Trevor-Roper, encarre-
gat de reconstruir les últimes 
hores del dictador. La mort de 
Hitler va ser objecte de rumors, 
exageracions i conclusions con-
tradictòries durant cert temps.

Alliberament dels camps
Per la seua part, l’allibera-

ment dels camps de concen-
tració de Sachsenhausen, Ra-

vensbrück i Bergen-Belsen s’ha 
commemorat amb cerimònies 
virtuals, en què es va instar a no 
deixar caure en l’oblit les atroci-
tats que allà van succeir. Per la 
seua part, el ple de l’ajuntament 
de Barcelona va acordar atorgar 
una distinció a entitats que con-
serven viu el record dels camps 
de concentració nazis per a les 
següents generacions (vegeu el 
desglossament)..

Barcelona premia 
l’Amical de 
Mauthausen i la 
de Ravensbrück
n El ple de l’ajuntament 
de Barcelona va acordar 
dimecres per unanimitat 
atorgar la Medalla d’Or al 
Mèrit Cívic a l’associació 
Amical de Mauthausen 
i d’altres camps de con-
centració i a l’associació 
Amical de Ravensbrück 
“per la seua tasca de pre-
servació, divulgació i dig-
nificació de la memòria de 
les persones deportades”, 
en el marc del 75 aniver-
sari de l’alliberament dels 
camps nazis.

El regidor de Memò-
ria Històrica de l’ajunta-
ment de Barcelona, Jordi 
Rabassa, va apuntar que 
amb aquesta medal la 
es recorda els deportats 
i les seues famílies, i va 
demanar no oblidar “com 
la infàmia nazi va tenir la 
col·laboració de l’Espanya 
franquista”. 

Per la seua part, els 
grups municipals a l’oposi-
ció al consistori barceloní 
es van mostrar d’acord a 
afirmar que aquest reco-
neixement “no pot ser més 
merescut”.

Denuncien  
que accedir a 
l’avortament al 
Pallars és difícil
a causa de l’objecció de 
consciència de metges

SANITAT

❘ LLEIDA ❘ El col·lectiu de do-
nes feministes del Pallars 
Jussà ha publicat a través de 
les seues xarxes socials (@
feministesJussa) un vídeo 
per il·lustrar i denunciar la 
situació en la qual es troben 
les dones embarassades que 
viuen al Pallars, l’Alta Riba-
gorça i la Val d’Aran i que 
opten per avortar.

En aquest vídeo, el grup 
afirma que dones en aquesta 
situació s’han de desplaçar 
a altres territoris per poder 
fer-ho, una cosa que atribu-
eixen a l’objecció de consci-
ència per part de ginecòlegs 
de l’hospital del Pallars, a 
Tremp. El col·lectiu denuncia 
la “precarietat del servei” i 
reclama solucions. Assenyala 
que, per practicar un avorta-
ment per via farmacològica 
han de desplaçar-se fins a 
Balaguer i, en el cas de ne-
cessitar-ne un de quirúrgic, 
han d’anar a Lleida. El grup 
ja havia denunciat aquesta 
mateixa situació amb una en-
ganxada de cartells durant la 
celebració del 8-M.

Zoom admet  
que no té  
300 milions 
d’usuaris al dia
Després d’afirmar que 
hi havia arribat

APLICACIONS

❘ SAN FRANcIScO ❘ La plataforma 
de videoconferències Zoom, 
l’ús de la qual s’ha disparat 
amb el confinament derivat 
de la pandèmia del corona-
virus, va rectificar ahir i va 
admetre que no és cert que 
hagi assolit els 300 milions 
d’usuaris diaris, com va as-
segurar fa uns dies.

Zoom va reconèixer que el 
22 d’abril passat, quan va pu-
blicitar la suposada fita al seu 
blog oficial, es va referir “per 
error” als participants en vi-
deotrucades com a “usuaris” 
o “persones”, per la qual cosa 
posteriorment va procedir a 
esmenar-ho i va canviar la 
paraula per “participants”. 
Encara que pugui semblar 
menor, la diferència entre 
“participants” i “usuaris” 
és significativa, ja que els 
primers poden repetir-se di-
verses vegades al llarg d’una 
mateixa jornada. Després de 
conèixer-se que la xifra no 
és real, les accions de Zoom 
a Wall Street van caure un 
6,27% fins als 137,12 dòlars.

CAMPS NAZIS
El covid-19 obliga a  
celebrar el 75è aniversari de 
l’alliberament dels camps 
de concentració via internet
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