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coronavirus

és notícia
personal sanitari

Rafaela Nogueras

José Ángel Montañés

metge intensivista al santa maria

Metge de família a urgències

«La gent no sap el
que hem viscut el
personal sanitari»

«Cap pacient
protestava. He vist
molta valentia»

n “La ciutadania no sap el que
hem viscut els que hem estat en
primera línia. Mai no ho oblidarem.” La Rafaela destaca com
de dur ha estat veure pacients
morir sols, treballar en unes
condicions “que no et donen la
seguretat de no contagiar-te”
i no poder prestar una atenció
“integral”, ja que els seus familiars no podien ser allà. També
lamenta “la falta de lideratge”
i afirma que “ens hem sentit
abandonats, sobretot per la falta de material de protecció”. A
nivell emocional, la va impactar atendre un company. “Ho
vaig passar molt malament, em
resistia a intubar-lo”, però per
sort va tirar endavant. Per sortir
de la “tragèdia”, cantaven i explicaven acudits als malalts, ja
que els ajudava a ells i als sanitaris. Finalment, manifesta que
la “indigna i ofèn” veure que la
gent no respecta les mesures de
prevenció.

n El José Ángel destaca que la
unitat d’Urgències de l’Arnau va
quedar desbordada, igual que
va succeir fa uns anys per la grip
A. “L’única diferència és que
durant quatre setmanes només
venien malalts de Covid, ni infarts ni ictus, de forma que vam
passar de veure 300 urgències

m. marquès

L

a pandèmia del coronavirus ha deixat una profunda empremta entre
el personal sanitari que l’ha
afrontat en primera línia, en
una situació que havia viscut
mai i amb una falta inicial de
material de protecció.
A tots els ha marcat tant
laboralment com personalment, sobretot perquè van
veure com els pacients superaven la infecció en solitud o,

Ana López

infermera al santa maria

«Temia que a l’intubar
un malalt no es tornés
a despertar»

al contrari, com morien sols.
De fet, alguns proposen que
en cas que hi hagi un rebrot
s’habiliti un sistema que permeti a les famílies estar amb
els seus pròxims.
En un article publicat al butlletí del Col·legi de Metges, els
facultatius Ángel Rodríguez
i Javier Trujillano indiquen
que “el sistema va haver de
sotmetre’s a una pressió que
mai no havia conegut” i que,
a banda de reorganitzar es-
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diàries a la meitat i ens facilitava ser més àgils.” Diu que el
protocol de l’hospital estava ben
organitzat. Tanmateix, amb els
equips de protecció, les maniobres per tractar els pacients eren
més lentes i, en general, ho recorda com una experiència “xocant”. “Venien pacients lleus
que empitjoraven de seguida
i morien a Urgències.” Coincideix que la part més dura va ser
la solitud dels malalts. “Li vaig
deixar el mòbil a un home que
feia dies que no parlava amb els
seus. Em vaig emocionar. Cap
pacient protestava. He vist molta valentia.”

pais per habilitar més llits, va
fer falta l’ajuda de tota mena
d’especialistes, ja que amb el
personal de Medicina Interna
no n’hi havia prou.
“S’exigia a professionals
no habituats a aquest tipus
de malalts que fessin una
assistència contínua, que en
moments no podia ser supervisada. Molt d’aquest personal
també ha estat voluntari i el
sistema i Lleida els deu aquest
reconeixement”, destaquen.

n L’Ana va cuidar pacients ingressats a l’UCI del Santa Maria en una sala en la qual van
habilitar sis llits separats per
mampares. “Els primers dies
van ser molt incerts, a més que
no tenia gaire pràctica a intubar,
per exemple.” L’Ana recorda
l’estrès, ja que en ocasions arribaven fins a tres pacients alhora. “En cada ingrés tardàvem
més de dos hores i amb els EPI
suàvem molt.” De fet, lamenta “que ens faltava material de
protecció, però hi va haver molt
treball en equip perquè tinguéssim i és el millor que m’emporto
d’aquesta experiència”. El més
dur va ser, que a banda que al
final del dia “acabaves feta pols,
la sensació que m’envaïa cada
vegada que havia d’intubar un
pacient, sense saber si es tornaria a despertar”. Tot i així,
l’Ana no va veure morir ningú,
però no oblida la solitud dels
pacients. “Quan ens van arribar
tauletes perquè poguessin fer
videotrucades, t’emocionaves”,
subratlla. Un fet que la va marcar va ser que van deixar entrar
una dona perquè el seu pare es
moria. “Em va alleujar que els
deixessin veure’s per última vegada”, diu.

Eduard Sanjurjo

director assistencial hospital tremp

«Al principi, a nivell
mèdic anàvem una
mica a cegues»

n “Des del punt de vista mèdic,
al principi anàvem una mica a
cegues perquè no teníem informació de l’evolució i tractament de la malaltia, i des del
punt de vista del treball, cada
vegada hi havia més casos i no
sabies què vindria”, explica el

director assistencial de l’hospital del Pallars.
Després del pic de les primeres setmanes, la situació va
anar millorant, tant perquè
hi havia més informació com
perquè el nombre de pacients
va anar baixant progressivament, però Sanjurjo assenyala que “dos mesos i mig sense
poder moure’t al territori, en
alguns casos sense veure la
família o sense relació social
afecten potser més que el cansament acumulat”. Indica que
treballar amb els equips de
protecció crea tensió afegida
perquè “has d’estar molt pendent de posar-lo bé i treure’l
bé”, i dificulta la relació amb
el malalt. “Alguns que havien
estat pacients meus no em coneixien”, afirma. Com a millor
moment, cita “el dia que vam
donar l’última alta i no quedava cap infectat ingressat”, i
entre els pitjors, “veure que hi
ha persones que moren sense
poder estar acompanyades”.
Per això, apunta que seria necessari establir un sistema que
permeti l’acompanyament als
pacients en el cas que en els
propers mesos hi hagi un rebrot
de la pandèmia.
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Ningú pot
quedar enrere
Sr. Director:
La pandèmia de la Covid-19 ens ha dut a viure uns
temps difícils en què el drama
humà, social i econòmic s’ha
fet encara més present. Uns
temps que ens han de fer reflexionar sense deixar l’acció
per fer front a aquesta situació, no viscuda per les nostres
tres últimes generacions.
La UGT com a sindicat de
classe que hem estat, que estem i que estarem tot el que
humanament i materialment
ens sigui possible al costat de
les persones, hem volgut reflexionar sense deixar l’acció
diària tot donant resposta i
assessorament a l’allau de
consultes i situacions que cada dia ens arriben.
És per això que des de la
UGT de les Terres de Lleida
hem tingut trobades telemàtiques amb institucions i
sectors del teixit social i econòmic lleidatà. Entitats de
les nostres terres, com ara el
Banc dels Aliments, Càrites,
Creu Roja i Arrels Sant Ignasi
ens explicaven de primera mà
la dura realitat que es viu en
aquests moments i ens feien
palesa la seva preocupació
pel present i el futur de les
persones –cada cop més– que
atenen dia a dia des de primera línia.
O els representants del sector empresarial com PIMEC,
la Cambra de Comerç, la COELL, AFRUCAT, la FECOM i
Ap!Lleida, que ens parlaven
de la seva realitat, en què la
incertesa, la inseguretat jurídica o les dificultats econòmiques eren, entre altres, motius
de forta preocupació en un
teixit de petita i mitjana empresa majoritari en el nostre
territori.
I és que en aquest mo ment no s’hi valen polítiques
d’austeritat que posin en risc
el benestar i les vides. Cal
donar una resposta a tota la
ciutadania i especialment a
les persones més vulnerables,
amb l’objectiu d’eradicar desigualtats i pobresa. Ens cal
sortir d’aquest moment amb
un canvi de model productiu,
respectuós amb el medi ambient i basat en una ocupació
estable i amb drets.
En aquests moments, com
en tants d’altres, la solidaritat
de la nostra societat i la tasca
de les entitats que des del voluntariat atenen les persones,
i especialment les més desfavorides, són les que donen
resposta on allà les administracions no estan arribant.
Des d’aquí volem mostrar el
nostre reconeixement i suport
a la seva encomiable tasca.
Per això, des de la UGT de
les Terres de Lleida volem
fer una crida a la societat –
empreses, col·lectius i per-
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La carta del dia

La solidaritat s’encomana més que el virus
SR. DIRECTOR:
M’agradaria donar a conèixer el que
ha sigut el projecte solidari SOSMascaretes. En poques hores una allau de voluntaris van respondre a la crida impulsada per l’AV Torres de Sanui a mitjans
de març. Tothom volia col·laborar amb
el que millor sabia fer: cosir, repartir,
recollir, coordinar... Hi havia tantes ganes d’ajudar que un divendres a la tarda
es va començar a repartir tela i goma.
En època de confinament, els caps de
setmana no compten i la preocupació
per la situació i les ganes de frenar la
propagació del Covid-19 ens empenyien a posar-nos-hi com més aviat millor.
Durant un bon grapat de dies, les bosses plenes a vessar de mascaretes que
acabaven de portar els voluntaris o que

algú havia de venir a recollir van formar
part del mobiliari de casa. Vaig poder
viure de primera mà l’emoció, les ganes
d’ajudar i la il·lusió que es respirava en el
grup. Estava molt sorpresa, tenia ganes
d’explicar-ho i Twitter, amb el nostre
hashtag #JoACasaCusoPerATu, em va
servir d’altaveu. Vam rebre admiració i
elogis. Altres qüestionaven l’efectivitat
de les mascaretes de cotó però aviat els
vam desmuntar els seus arguments amb
documents científics que avalaven el
nostre treball. Havíem format una comunitat solidària, positiva i entusiasta
que va descobrir que ajudar els altres
ens feia sentir bé. Els viatges al portal
de casa per lliurar les comandes a residències d’avis, particulars, personal del
CAP i de l’ICS..., eren d’allò més grati-

ficant. Érem receptius a les necessitats
que anaven sorgint: vam fer mascaretes
quan les farmàcies no en venien. Després van venir les bates amb bosses de
brossa, les gorres, les pantalles i finalment, quan els nens van poder sortir al
carrer, en vam fer per a ells. Vam crear
més grups de WhatsApp, més patrons,
més formularis, més excels...
S’ha dit que la Covid-19 ens ha obligat
a fer una parada per reflexionar sobre
les prioritats i preguntar-nos sobre allò
que és realment important. He vist recuperar habilitats com la costura. Amb la
pandèmia hem après a ser més solidaris
i també a valorar les padrines que amb
els seus coneixements del fil i l’agulla
ens han ajudat a protegir-nos.
Gràcies a tots els voluntaris.

M. Dolors Farran

sones individuals– a col·laborar amb aquestes entitats
en la mesura de les nostres
possibilitats.
Tota ajuda és necessària en
aquests moments. No ens podem permetre deixar ningú
enrere.
Ramon Moreno. secretari de
Política Social i Ocupació de la
UGT-Terres de Lleida

Jo no ho oblidaré
Sr. Director:
El 14 de març passat va morir el meu pare, després de lluitar nou mesos contra un càncer
que finalment l’ha consumit. Al
llarg d’aquest procés dolorós de
pèrdua lenta i implacable he
après coses d’ell, de mi mateixa
i de la gent que m’envolta.

Vull agrair a tots aquells que
m’han acompanyat, escoltat i
estimat durant aquest temps
duríssim la seva presència, el
seu escalf i el seu consol. En
primer lloc vull recordar els
amics i familiars que durant
tot aquest temps m’heu sostingut, encoratjat i abraçat,
amb els braços o amb paraules. Sou el meu tresor. Sou els

ENqUESTA

Teniu pensat celebrar enguany
la revetlla de Sant Joan?
Hi han participat
fins a les 21.00 h
d’ahir: 351 persones

Sí: 
21,37%
No:
67,81%
Ns/Nc: 10,83%

PRÒXIMA PREGUNTA:

Creieu que els pagesos
de Lleida són víctimes
d’acusacions infundades
de racisme?
Voteu i deixeu un comentari a
www.segre.com

CAMPI QUI PUGUI!

PEPO CURIÀ
Web: http://pepocuria.blogspot.com. Instagram: @pepo_curia

amics de sempre, els companys
inseparables, els que sempre
hi heu estat i els que he trobat els últims temps. Els que
des de la distància heu estat
tan a prop i els que estant a
prop m’heu fet saber que éreu
al meu costat. Gràcies per serhi. Vull donar les gràcies a tot
l’equip del CAP de la Pobla
de Segur i molt especialment
a la Dra. Mireia Arqué i a la
infermera Anna Batlles, per la
seva atenció i sobretot pel seu
afecte que està molt més enllà
de la dedicació professional.
A Teresa Montanuy i Marissa
Riart, professionals del CAP de
Tremp, però sobretot amigues,
per cuidar-me sempre. També
a tots els treballadors de l’Hospital Comarcal del Pallars que
ens han atès, en els diferents
serveis, des del moment de la
detecció de la malaltia i en totes les atencions a urgències.
Molt especialment a l’equip
del PADES, i concretament a
Meritxell Enrich i Carles Ibars,
persones que estimen la seva
feina i, amb ella, la gent que
som darrere, acompanyant-nos
en els moments més durs i donant-nos pau.
A l’equip del servei d’oncologia de l’Hospital Arnau de
Vilanova, i al Dr. Felipe Córdoba, per la seva lluita contra
la malaltia i per transmetre les
pitjors notícies de la millor manera possible, i a la Dra. Vicen
Carrizo per la seva humanitat i sinceritat que recordaré
sempre. El valor de tots aquests
professionals no té preu. Podem posar-li, però no el té. En
seré conscient i ho recordaré
sempre, quan sigui usuària dels
serveis i com a ciutadana.
Fins i tot dels pitjors moments podem extreure coses
bones, el que n’aprenem és
una d’aquestes coses i jo no ho
oblidaré.
dolors etxalar rubió
la pobla de segur

Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

medi ambient gestió

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

comarques

23

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

turisme equipaments
ccps

patronat de la Vall de boí

L’oficina de turisme de la Vall de Boí.

La Vall de Boí reobre al
públic l’oficina de turisme
La reunió d’alcaldes, entitats i propietaris forestals al nucli de Rubió, a Soriguera.

Nova plataforma en defensa
dels drets del món rural
Davant l’aprovació de l’Agència de Patrimoni Natural
redacció

❘ soriguera ❘ Més d’una cinquantena d’alcaldes, EMD i entitats
privades del món rural es van
reunir ahir al nucli de Rubió
a Soriguera, el poble habitat
més alt de Catalunya, a 1.687
metres d’altitud. Els assistents
van firmar un manifest per
començar a definir les bases
d’una entitat que gestionarà
aquesta plataforma, destinada

a defensar la capacitat de govern dels municipis en el món
rural. Els signants del manifest
van optar per aquesta iniciativa després de la negativa del
Parlament de posposar la creació de l’Agència de Patrimoni
Natural, votació que es farà els
propers dies 17 i 18 de juny.
Els assistents van assenyalar
que no es tracta d’un moviment
polític sinó d’un moviment ru-

ral, i que es farà pedagogia al
territori perquè es coneguin
més a fons les conseqüències
que comporta la creació de
l’Agència.
La plataforma es constituirà
al juliol a Montblanc. Carlos
Isús, president del Sobirà, va
lamentar que s’hagi “perdut
una gran oportunitat de fer les
coses bé, i no d’esquena al món
rural”.

municipis medi ambient

Tremp tala 44
arbres perquè
taquen carrers
i voreres

ajuntament de tremp

❘ La Vall de boí ❘ Aquesta setmana ha reobert l’oficina de Turisme de la Vall de Boí. Fins
al 21 de juny vinent obrirà
de dilluns a dissabte matí i
tarda i diumenge de les 10.00
a les 14.00 hores. A partir
del 22 de juny s’unifica l’horari fins al 13 de setembre
de dilluns a diumenge de les
9.00 a les 14.00 hores i de
les 17.00 a les 19.00 hores.

No es repartiran butlletins
turístics. Els usuaris s’han
de descarregar la informació
utilitzant codis QR o a través
del web. S’atendrà com a màxim dos persones alhora, la
mascareta serà obligatòria,
i l’autoservei de tiquets de
pesca s’obrirà de 9.00 a 10.00
hores. Fora d’aquest horari
es podran expedir tiquets a
Barruera.

economia promoció

El consell de l’Alta Ribagorça
potencia el comerç online
❘ el pont de suert ❘ El consell
de l’Alta Ribagorça posarà
en marxa noves iniciatives
per potenciar el comerç de
proximitat online. Segons la
presidenta, Maria José Erta, s’oferiran gratis a tots els
establiments caixes ecològiques per enviar encàrrecs
amb el logo Made In Alta
Ribagorça. A més, se seguirà amb la línia d’envasos del

take away (per distribuir
menjar per portar) en el sector de la restauració, aprofitant l’auge del comerç per
internet.
D’altra banda, es treballa
en la creació d’una plataforma digital comarcal perquè
els usuaris puguin fer cerques
geolocalitzades per trobar
opcions de comerços, serveis
i productes.
a.v.

Es tornaran a plantar
altres exemplars
e.F.

❘ Tremp ❘ L’ajuntament de Tremp
iniciarà aquesta propera setmana la tala de 44 moreres de
la rambla Pompeu Fabra perquè quan fructifiquen deixen
el terra ple de taques negres.
I és que les mores embruten
molt el carrer i les voreres
d’aquesta rambla de la capital del Jussà, i segons l’alcaldessa, Pilar Cases, les queixes dels veïns són freqüents.
Cases va apuntar que deixen
una melassa enganxosa, molt
difícil de netejar, i que la via
pública queda intransitable.
Per això, es talaran aquests 44
exemplars de moreres i més
endavant es plantarà una al-

La rambla Pompeu Fabra de Tremp.

tra espècie d’arbre més neta i
d’acord amb el pla de millora
de l’arbratge de Tremp. Els treballs duraran tota la setmana
i primer es talaran els arbres
i s’eliminaran les arrels amb
una màquina especial per evitar fer malbé el paviment de
la via, les voreres i els serveis
del carrer. En una segona fase,

que es farà a la tardor, es replantarà la zona. El consistori
volia conservar les moreres i
replantar-les en un altre espai
però no serà possible perquè es
danyaria massa el paviment.
Cases va explicar que aquestes
moreres es van plantar en el
seu dia pensant que no feien
fruit, “però no ha estat així”.

Repartiment de gels per les cases de Vilaller ■ L’ajuntament
de Vilaller va repartir ahir per totes les cases del municipi gels
hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans com a mesura
preventiva contra el Covid-19.
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guia

societat

EUA racisme

salut col·lectius

La policia mata un altre
afroamericà als EUA

Trump avala que metges
no atenguin gent ‘trans’

Manifestació a Atlanta per exigir dimissions de càrrecs || Dos
setmanes després de l’assassinat de George Floyd
efe

efe

❘ atlanta ❘ Desenes de persones es van manifestar ahir a
Atlanta (Geòrgia, EUA) i van
demanar la renúncia de la cap
de Policia de la ciutat després
de confirmar-se que un jove
negre, Rayshard Brooks, va
morir aquest divendres per
trets d’un agent policial blanc
en aquesta localitat. L’incident
arriba després de dos setmanes de protestes per denunciar
la violència policial contra els
afroamericans, un moviment
esperonat per l’homicidi de
George Floyd el 25 de maig
passat a Minneapolis. Ahir hi
va haver incidents per aquestes protestes a París (vegeu la
pàgina 24).
Brooks, de 27 anys, va morir a trets divendres a la nit a
l’aparcament d’un restaurant
de menjar ràpid de la cadena
Wendy’s a Atlanta, després de
resistir-se a ser arrestat i barallar-se amb dos agents blancs,
va informar en un comunicat
el Buró d’Investigació de Geòrgia. La Policia va acudir al lloc
cap a les 22.33 de divendres
després de rebre una “queixa
que un home estava adormit en
un vehicle aparcat davant de la
finestreta (de recollida d’aliments), la qual cosa provocava
que altres clients haguessin de
maniobrar al voltant del vehicle” per demanar el menjar,
indica la nota.
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❘ washington ❘ El Govern del
president dels EUA, Donald
Tr ump, ha anunciat una
norma que permet que els
metges es neguin a practicar avortaments i els autoritza a rebutjar cirurgies de
reassignació de gènere per
als transsexuals. La nova
regulació substitueix una
altra norma que havia estat

aprovada per l’expresident
Barack Obama, que va incloure regular una definició
àmplia del gènere, que podia
ser “home, dona, cap o una
combinació d’home i dona”.
En aquest sentit, la iniciativa de l’actual president
considera que el gènere és
“home o dona definit per la
biologia”.

Bombers de Coll de Nargó

Protestes a Atlanta després de la mort de Brooks.

confirmació

Un agent va disparar amb
arma de foc a la víctima,
que va morir a l’hospital
després de la cirurgia
Els agents van fer una prova
d’alcoholèmia a Brooks i, després de confirmar que estava
ebri, van intentar detenir-lo,
però el jove “s’hi va resistir i
va començar un forcejament”
entre els tres.
“L’agent de policia va treure
una pistola de descàrrega elèctrica, i els testimonis diuen que,

durant el forcejament, l’home
(Brooks) li va agafar aquesta
pistola elèctrica”.
Un vídeo difós a les xarxes
socials, que el la Policia està
revisant, mostra el forcejament
entre els agents i pot veure’s
com l’home aconsegueix escapolir-se’n i surt corrents, perseguit per un dels policies. El
vídeo no mostra el moment en
què Brooks rep els trets, només
un instant en el qual el jove
afroamericà apareix a terra,
però la Policia diu que l’agent
“li va disparar” amb arma de
foc i que el ferit va ser “transportat a un hospital local, on va
morir després de la cirurgia”.

Ferit al caure en un estany a Coll de Nargó
x coll de nargó x Un jove de 28 anys va resultar ahir ferit quan
va caure en un estany a la zona del Codó, a Coll de Nargó.
Emergències va rebre l’avís a les 15.51 hores i el SEM va
evacuar el ferit en estat menys greu a l’hospital Arnau.
agents rurals

municipis connectivitat

Les Valls d’Aguilar atura les obres
d’instal·lació de fibra òptica

x lleida x Els Agents Rurals duen a terme inspeccions per comprovar que es compleixi la normativa de pesca en aigües
continentals i ahir van estar al pantà de Sant Antoni, al
Pallars Jussà, per comprovar la documentació.

ajuntament de Les Valls d’Aguilar

e. farnell

❘ les valls d’aguilar ❘ L’ajuntament
de les Valls d’Aguilar ha paralitzat les obres d’instal·lació de la fibra òptica perquè
era exclusivament per al jutjat de pau. L’alcaldessa, Rosa
Fàbrega, va explicar que en
ple confinament, sense demanar permís i sense previ avís,
“els tècnics van arribar i van
iniciar el desplegament de la
banda ampla només per al jutjat de pau i el registre civil del
municipi”.
Segons la primera edil es
tracta d’una situació molt injusta que va provocar les queixes dels veïns del municipi,
que funcionen amb connexió
a internet sense banda ampla i amb poques prestacions.
“Estem enfadats i no podem
permetre que la Generalitat
autoritzi portar la fibra al jutjat

Inspeccions de pesca al pantà de Sant Antoni

El senyor

Josep Sert Bielsa
Ens va deixar el 12 de juny del 2020.
(A.C.S.)

La seva esposa, fills, mare i família tota volem agrair totes les
mostres de condol rebudes amb motiu de la pèrdua del nostre
estimat Josep.
Edifici de l’ajuntament i del jutjat de pau.

de pau, i que des de l’ajuntament no estiguem autoritzats a
connectar-nos estant al mateix
edifici”. El municipi ha reclamat durant anys aquest servei

i poder atendre les necessitats
bàsiques dels ciutadans. “Ara
veiem que la gent jove ha de
desplaçar-se per estudiar perquè la connexió és horrible.”

Et recordarem sempre.



Lleida, 14 de juny del 2020
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privat

Al peu del canó

l’ascensor

Sánchez i Cyrus,
parella de moda

A

segona epidèmia, en aquest cas de tifus,
l’estudi Epidèmies a Tremp duaquella mateixa primavera, ni una nova
rant les obres de la Canadenca
de verola encara més greu, a principis de
(1912-1916), que m’envia per
l’agost següent, que duraria tot el mes,
correu electrònic l’historiador i
per bé que els seus efectes es deixarien
arxiver Xavier Tarraubella, es repassen
notar fins al desembre, amb un balanç
els successius brots vírics produïts a la
de disset afectats, quatre dels quals s’acacapital del Jussà arran de la construcció
del pantà, la presa i la central hidroelècbarien morint. I encara una el gener de
1916. En aquelles circumstàncies, les
trica de Sant Antoni, endegada en 1912.
disposicions oficials adoptades serien
La gran concentració de treballadors fobastant més contundents i inclourien
rasters, amuntegats en allotjaments amb
vacunacions massives, desinfeccions
unes condicions d’habitabilitat qüestigenerals, prohibició de rentar roba als
onables, van provocar freqüents crisis L’historiador
safareigs públics, clausura d’escoles i
sanitàries d’abast municipal o fins i tot
confinaments domiciliaris. Per tal de
comarcal. La primera notícia detectada Xavier Tarraubella
protegir-se del contagi, les localitats dels
per l’autor data del juliol d’aquell mateix repassa els
voltants imposarien als viatgers proceany d’inici dels treballs, quan el periò- successius brots
dents de Tremp períodes de quarantena
dic El poble català informava que “ha
i revisions mèdiques preceptives. La psiquedat extingida l’epidèmia de verola vírics a la capital
de Tremp”. Un avís per a les autoritats i del Jussà
cosi col·lectiva va provocar la fugida dels
els veïns, que respondrien a la inquietud
sectors més benestants de la població,
generada per la possible repetició d’epimolt criticada pel diari lleidatà El país:
sodis com el patit amb una sèrie de mesures preven- “Los vecinos que por su posición social, grado de cultives, decretades l’abril de 1913 per la Junta Local de tura y energia física puedan contribuir a levantar el
Sanitat: eliminació dels femers pròxims al nucli urbà, espíritu moral de un pueblo infectado, también tienen
inspeccions a fondes i pisos que albergaven els nom- la obligación sagrada de morir al pie del cañón. Estos
brosos obrers, vigilància més intensiva dels carrers... sentimientos filantrópicos no existen en Tremp”. Devia
Tot un seguit de precaucions que no van evitar una ser aleshores, això. Segur que ara sí.

magdalena altisent

Pedro Sánchez i la
cantant Miley Cyrus
es van convertir ahir
en la parella de moda
després d’enviar-se
dos missatges via
Twitter. En el primer,
Cyrus es va adreçar al
president espanyol
d’aquesta forma:
“Espanya, vostès es
van unir en solidaritat amb Black Lives
Matter (les vides
negres importen)
al costat dels Estats
Units. Hem de continuar junts contra
el Covid-19 i el seu
impacte desproporcionat en comunitats
marginades, especialment entre gent de
color. Sisplau, uneixin-s’hi”. Va enviar
escrits a altres líders
europeus, però l’únic
que va respondre
va ser Sánchez amb
un missatge en què
acaba dient que “la
unitat i la resposta
multilateral és l’únic
camí a seguir per no
deixar que ningú es
quedi enrere”. A partir d’allà, les xarxes es
van omplir de mems
irònics sobre tots dos.

la imatge
del dia

Montañés/Poch
Personifiquem en
aquest metge i aquesta infermera el treball
de tots els professionals sanitaris que
han estat en primera
línia contra el Covid.

Marc Cerón
Ilerda Serveis, empresa de la qual és
conseller delegat, ha
augmentat la facturació anual fins als
5 milions d’euros i
guanya nous clients.

Suma
Aquest és un dels
centenars de temporers que fa anys
que treballen en el
sector fructícola de
Lleida, en el seu cas
més d’una dècada.

Casament ‘beneït’
per la normativa
Noemí Ferruz i Xavier
Aguiló van protagonitzar ahir el primer casament celebrat a l’ajuntament de Lleida en la
fase 2 de la desescalada,
que permet que hi hagi
assistents, encara que en
la 1 també n’hi va haver
alguna amb públic.

Donald Trump
El president dels EUA
reforça la seua línia
retrògrada i permet
que els metges es
neguin a practicar
avortaments i atendre transsexuals.

