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Xarxa de solidaritat per vèncer el coronavirus
► Benavent de Segrià i Alpicat 
també creen projectes i el Banc 
d’Aliments demana donacions

per això que, davant de la “previ-
sible baixada de donacions”, s’ha 
habilitat l’opció al web www.ban-
calimentslleida.cat. Pel que fa a 
Caritas, oferiran serveis d’atenció 
telefònica de les 8.00 hores a les 

14.00 hores i de les 16.00 hores a 
les 19.00 hores. 

Oferiran també ajudes econò-
miques, medicaments i acollida 
social amb presència de professi-
onals. 

Fidels demanen ajut a la 
Mare de Déu dels Dolors
La Congregació de Nostra 
Senyora dels Dolors de 
Lleida va baixar ahir la 
Verge dels Dolors fins a 
l’altar de l’església perquè 
els ajudi a fer front al 
coronavirus.

Lleida
ACN
L’oratori va estar obert al públic 
aquest dimarts de 9.00 hores a 
13.00 hores i de 17.00 hores a 
20.00 hores. Durant el matí l’aflu-
ència va ser intermitent i no van 
coincidir grans grups de persones 
a l’interior. Tot i això, l’oficial de 
la junta de la confraria, Jordi Diaz, 
va recordar que hi ha cartells que 

indiquen que cal respectar un 
metre i mig de distància entre les 
persones i han posat a disposi-
ció de tothom gel desinfectant a 
l’entrada. 

A més, va afegir que s’encén 
encens tot el dia per purificar 
l’ambient i les portes de l’orato-
ri estan obertes. També netegen 

contínuament els bancs per pre-
caució. 

L’objectiu és fer front al coro-
navirus. Els veïns “venen a resar 
i a posar espelmes per demanar 
que les famílies no emmalaltei-
xin i que, si se’n contagien, gua-
reixin”, va explicar Diaz. A més 
d’espelmes, s’han col·locat car-
tells agraint la feina dels sanitaris 
i les medalles de les confraries de 
Lleida que surten a la Processó 
dels Dolors. Tot i que només s’hi 
podia accedir ahir dimarts, tant 
la Mare de Déu com les ofrenes 
es quedaran a l’altar fins a des-
prés de Setmana Santa. Cal tenir 
en compte que no es baixava des 
del 1930. 

Música als 
balcons cada 
tarda per fer 
més amè el 
confinament
La música també és un dels as-
pectes clau per fer més amens 
aquests dies de confinament, 
especialment pels més petits. 
És per això que des del Con-
servatori i Escola Municipal de 
Música de Lleida s’ha organit-
zat una acció conjunta per por-
tar la música als balcons. L’ac-
tivitat consisteix en què cada 
matí es penjarà una partitura 
al Facebook per a què els alum-
nes l’aprenguin i a les 18.00 
hores de la tarda surtin a inter-
pretar-la. D’altra banda, el Tea-
tre Municipal de l’Escorxador, 
l’Auditori Municipal Enric Gra-
nados, el Museu de l’Aigua, el 
Museu d’Art Jaume Morera, la 
Biblioteca Municipal de Pardi-
nyes o el Centre d’Art la Panera 
publicaran continguts perquè 
l’accés a l’art i la cultura pugui 
continuar des de casa.

FOTO: ACN/ L’oratori va estar obert de les 9.00 hores a les 13.00 hores i de les 17.00 hores a les 20.00 hores

No es baixava 
la Verge a 

l’altar des de 
l’any 1930

L’Ajuntament de Tremp va orga-
nitzar dilluns els torns per poder 
donar servei telefònic i telemà-
tic a la ciutadania i, a la vegada, 
“protegir els treballadors del 
contagi”. Per aquest motiu, es 
permetrà a tot el personal d’ofi-
cines que pugui fer el teletreball. 
En aquest sentit, el consistori ja 
fa anys que implementa aplica-
cions que permeten realitzar 
tasques a distància. Primer es va 

implementar el sistema de con-
sulta del correu electrònic amb 
webmail, que facilita accedir al 
correu sense haver de tenir-lo 
instal·lat al mòbil personal o or-
dinador de casa. D’altra banda, 
el CSIF de Lleida exigeix a la di-
recció de Ponent que faciliti la 
màxima protecció contra el con-
tagi del covid-19. Defensa que 
cal adoptar mesures urgents de 
flexibilitat horària. 

El consistori de Tremp facilita 
el teletreball per “protegir 
els treballadors del contagi”

El dibuixant de Lleida, Joan Bosch, 
dedica bona part del seu temps 
de confinament a casa a l’exercici 
artístic. Per això, ha realitzat una 
obra inspirada en el coronavirus. 
Així, l’artista de Pardinyes ha triat 
un dels seus elements favorits, 
els llapis, per travessar la figura 
del virus.

Joan Bosch 
dibuixa un    
virus travessat 
per uns llapis
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Lleida registra la primera mort 
per coronavirus i els contagiats 
arriben a 51 amb 10 nous casos 
La víctima mortal seria una home d’avançada edat, amb 
patologies prèvies i que estava ingressat a l’Arnau de Vilanova
La demarcació de Lleida 
va registrar ahir la primera 
mort pel coronavirus 
SARS-CoV-2. Es tracta d’un 
home d’avançada edat 
amb patologies prèvies, 
que es trobava ingressada 
a l’Arnau. 

Lleida
REDACCIÓ
El Departament de Salut va in-
formar de 10 casos positius nous 
a la demarcació de Lleida i Alt 
Pirineu i Aran per coronavirus 
SARS-CoV-2, i, per tant, la xifra 
d’infectats arriba a 51 persones. 
Entre aquestes, es troben dues a 
Tàrrega i una a Soses. A Andorra, 
hi ha 16 casos confirmats.

Actualment, 16 persones es 
troben ingressades en centres 
hospitalaris de la demarcació de 
Lleida i Alt Pirineu i Aran amb co-
ronavirus SARS-CoV-2. D’aquests 

casos, 11 són a l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova de 
Lleida, 3 dels quals es troben a 
l’UCI; 2 persones estan ingres-
sades a l’Hospital Universitari 

de Santa Maria de Lleida, 1 dels 
quals es troba a l’UCI; 2 casos 
estan ingressats a l’Hospital Co-
marcal del Pallars a Tremp, amb-
dós es troben estables a planta, 

i 1 persona es troba ingressada 
a l’Hospital de Cerdanya estable 
a planta.

D’altra banda, 131 professio-
nals sanitaris de totes les línies 
assistencials (hospitalària, aten-
ció primària, SEM) es troben en 
aïllament domiciliari. El Depar-
tament de Salut demana que es 
faci un ús responsable del siste-
ma sanitari per no col·lapsar-lo i 
garantir que les persones que ho 
necessitin puguin tenir accés a 
l’assistència.

En el conjunt de Catalunya, 
Salut va informar que en les úl-
times hores s’han confirmat 472 
positius nous a Catalunya i ja 
arriba als 1.866 infectats. En un 
sol dia també s’ha duplicat la xi-
fra de morts, amb 23 nous casos 
i passant dels 18 als 41 decessos 
pel virus del coronaviru, totes 
elles amb patologies prèvies. Pel 
que fa al nombre total d’afec-

tats pel coronavirus a Catalunya, 
un total de 65 persones estan 
greus. A més, del nombre total 
d’afectats arreu del país, 98 són 
professionals sanitaris.

Pel que fa al brot d’Igualada, 
Salut confirma un total acumu-
lat de 88 positius de coronavirus 
SARS-CoV-2 des que es va decla-
rar el brot. Sis persones estan 
greus i 14 amb patologies prè-
vies han mort amb la Covid-19. 
Del nombre total de casos del 
brot d’Igualada, 48 són profes-
sionals sanitaris.

Al conjunt d’Espanya, hi ha 
11.178 casos de coronavirus 
(gairebé dos mil més que el dia 
anterior) i 491 morts (182 més), 
segons les dades del Ministeri 
de Sanitat. Les altes mèdiques 
ja sumen 1.028 persones, un 9% 
dels diagnosticats. A més, s’han 
hospitalitzat 5.136 persones i un 
563 estan a la UCI.  
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FOTO: Núria García / Façana principal de l’Hospital Arnau de Vilanova

L’alcalde de Sort, Raimon Mon-
terde, porta des de divendres a 
la matinada aïllat en un pis del 
municipi, després de comprovar 
que tenia dècimes de febre, i 
dilluns encara esperava les pro-
ves per confirmar si es tracta de 
coronavirus o no. Així ho expli-
cava ell mateix en un vídeo que 
va compartir a través de Twit-
ter, en què afirma que “dilluns a 
les 17.00 de la tarda no se m’ha 
fet la prova i crec que, em sem-
bla que aquesta foto ja no se’m 
farà”.

Monterde, a banda de ser 
l’alcalde del municipi, també 
és conductor d’una de les am-
bulàncies del SEM de la comarca 
i per això sap que “hi ha molta 

gent i molts tècnics que estan 
amb la mateixa situació que jo”. 
De moment, des del CAP se li ha 
fet un seguiment telefònic per 
comprovar si empitjorava de sa-
lut però “la prova no arriba”. Així 
mateix, l’alcalde va voler des-
mentir els “rumors que corren 
per la comarca”. 

L’alcalde de Sort, confinat a 
casa des de divendres però 
“no se m’ha fet la prova”

Es va aïllar en 
comprovar 
que tenia 
de febre 

Un total de 54 metges 
s’ofereixen voluntàriament 
per lluitar contra l’epidèmia
Uns 40 facultatius estan col·legiats a la 
demarcació de Lleida i la majoria són jubilats

Lleida
REDACCIÓ
Dels 54 professionals sanitaris 
que s’han ofert voluntaris per  
treballar  en la prevenció i en l’as-
sistència a persones contagiades 

pel virus COVID-19, 40 facultatius 
estan col·legiats a Lleida i la majo-
ria són jubilats però hi ha també 
diversos professionals que exer-
ceixen la Medicina privada. Altres 
2 metges estan col·legiats fora de 

Lleida. A més, 12 llicenciats en 
Medicina s’han posat a disposició 
de les autoritats sanitàries. La cri-
da del COMLL s’ha fet en el marc 
del Pla de Contingència posat en 
marxa pel Departament de Salut. 
Així, davant de l’escenari previsi-
ble de falta de metges als centres 
lleidatans, els professionals vo-
luntaris s’incorporaran progressi-
vament als llocs on se’ls necessiti.

Un total de 54 professionals sanitaris han respost de 
manera afirmativa a la crida del Col·legi Oficial de Metges 
de Lleida (COMLL) per donar suport voluntàriament i de 
manera altruista als professionals sanitaris en exercici.
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El VI Adictes Fest pasa 
del 4 de abril al 24 de 
octubre, en Tàrrega 
El cartel mantiene a las 11 bandas 
pero Ratpenades sustituirán a Shöck
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
“El punk no muere ni lo mata el 
coronavirus”. Con esta proclama, 
los organizadores del Adictes Fest 
de Tàrrega confirma que, “dadas 
las circunstancias actuales”, se 
ven obligados a aplazar esta sexta 
edición del 4 de abril al próximo 
24 de octubre.

El cartel se mantiene igual con 
las 11 bandas convocadas, si bien 
Shöck “que desgraciadamente 
no podrán asistir” serán sustitui-
dos por Ratpenades, un nuevo 
power-trío de punk-rock que aca-
ba de sumarse a la escena musi-
cal de Lleida.

El Espai Mercat servirá de es-
cenario para acoger la sexta en-
trega del festival (17.00 horas. 25 
euros) con un cartel formado por 
Guerrilla Urbana, Manolo Kabe-
zabolo y Los Ke No Dan Pie Kon 

Bolo, Vómito, Subversión X, Su-
burban Rebels, Eskupe, Arpavie-
jas, La Élite, Demofobia, Ratpe-
nades y Disidencia, estos últimos 
con la gira de su 25 aniversario 
que también habrá pasado por el 

XV Kalikenyo Rock de Juneda, que 
se celebra del 17 al 20 de junio.

La venta de entradas vuelve a 
estar disponible y los que las ten-
gan y no puedan ir en octubre, 
tienen 15 días para la devolución.

La dirección del Talarn Music Ex-
perience ha confirmado que el 
bolo acústico de Tori Sparks, que 
se tuvo que cancelar el pasado 
sábado por la crisis del coronavi-
rus, ha sido reprogramado para 
el 23 de mayo.

Tori Sparks viaja 
con su álbum doble 
grabado en direc-
to, ‘Wait No More’, 
en el que evidencia 
su habilidad para 
lograr una fusión 
especial de estilos, 
especialmente de rock, blues y 
“brisas aflamencadas” plasma-
das en ‘El mar’ y ‘La huerta’.

Esta cantante de Chicago con 
formación en Nashville lleva casi 
una década en Barcelona donde 
conoció a Calamenco, “un trío 
de música instrumental que de-
rrocha energía” y al guitarrista 

El Rubio, conocido 
por sus trabajos con 
Rosario Flores o Co-
lor Humano, con los 
que ha enriquecido 
su propuesta.

En formato acús-
tico, como irá a Ta-
larn, es como mejor 

se aprecia su talento para la im-
provisación, su humor irónico y 
su fuerte vínculo con el público.

El Talarn Music Experience 
reprograma a Tori Sparks 
para el próximo 23 de mayo

FOTO: Desi Estévez / Tori Sparks es de Chicago pero vive en Barcelona

FOTO: Aidancito / Ratpenades sustituirán en octubre a Shöck

El Ayuntamiento de Castelldans 
anuncia que la segunda edición 
del Satèl·lit Rock Festival, que es-
taba previsto celebrarse el próxi-
mo sábado, ha sido pospuesto 
hasta nueva fecha por confirmar 
y, en principio, manteniendo el 
mismo cartel. Este año se conta-

ba con la novedad de un doble 
concierto previo gratuito con El 
Gitano de Balaguer y Els Xiclets 
Mutants de Vandellós II. El festi-
val en sí reúne por nueve euros a 
Moshbowl, La Élite, La Kuadrilla 
de la Muerte, Último Gobierno, 
Maria i Sus Kogollos y Demofobia.

Castelldans busca fecha 
para la segunda edición 
del Satèl·lit Rock Festival 

MELO-MALO

Pintan bastos...
Andrés Rodríguez  / andresrodriguez@lamanyana.es

L a música en vivo atraviesa 
otro episodio convulso en su 
ya de por sí tumultuosa his-

toria reciente a causa del parón de 
su actividad por culpa de la crisis 
del coronavirus. Las pérdidas que 
se manejan, superiores a los 600 
millones de euros, pone en cues-
tión la supervivencia del sector. La 
Federación de la Música en Espa-
ña contempla un escenario más 
agorero del previsto que podría ir 
más allá de junio. Los festivales de 
música generan 300.000 puestos 
de trabajo directo o indirecto y só-
lo el año pasado se celebraron en 
España 90.000 eventos de músi-
ca en directo a los que asistieron 
más de 28 millones de personas. 
Tras el aplazamiento a septiembre 
del Viña Rock, el tercero por asis-
tencia al que acuden numerosos 
leridanos y el primer gran festival 
de la temporada, el resto de festi-

vales de esta naturaleza ya ha en-
cendido las alarmas, afectados no 
sólo por la incertidumbre de es-
ta cuarentena, sino por los efectos 
de la misma en la taquilla, com-
pletamente congelada. Un infor-
me dicta lo siguiente: “Desde la 
Federación de la Música de Espa-
ña estimamos que, en función de 
las medidas de apoyo que el Go-
bierno de España formule, la recu-
peración de la industria de la mú-
sica en nuestro país comenzará a 
finales de 2022 y se podrá consoli-
dar a lo largo de 2023”. Al margen 
de estos datos, en la demarcación 
de Lleida también sufrimos las te-
rribles consecuencias de este mal 
pandémico al que la humanidad 
se ha visto abocado. Este sába-
do, los balaguerienses Saüc tenían 
que acudir con todas las ilusiones 
del mundo al Metalcatfest a cele-
brar en la sala Wolf de Barna, para 

compartir tablas con Strip, Meta-
crani y Silence Equals Death. Lasti-
mosamente, los flamantes segun-
dos clasificados del XVI Pepe Ma-
rín Rock, tendrá que esperar una 
nueva oportunidad. El esperado 
concierto del sexteto neoyorqui-
no Susu, con las explosivas Liza 
Colby y Kia Warren, que tenía que 
llegar este sábado al Cafè del Tea-
tre, contando con Dwayna & The 
Band para abrir la velada, también 
ha desvanecido la oportunidad de 
asistir a una velada inolvidable. A 
la par del anuncio del Adictes Fest 
de Tàrrega que pasa del 4 de abril 
al 24 de octubre, es preciso desta-
car que el Satèl·lit Rock que llega-
ba también este sábado a Castell-
dans se ha aplazado hasta una fe-
cha por confirmar. Así estamos, 
sin perder la esperanza por una 
mejoría, pero muy conscientes de 
que pintan bastos... Oh yeah!

FOTO: Prats Arts / El festival previsto para el sábado ha sido cancelado
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