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Àger demana voluntaris per la
residència després d’aïllar la
meitat dels avis pel coronavirus
Hi ha quatre residents ingressats a l’hospital, dos d’ells positius
La residència d’avis d’Àger
fa un crida a la ciutadania
per rebre voluntaris que els
ajudin a poder continuar
fent les seves tasques,
després d’haver hagut
d’aïllar la meitat dels
avis i dels gericultors en
confirmar-se casos positius
de coronavirus.
Àger
J.CASTELLÀ /ACN
Una demanada que, poques hores després d’haver-se fet, ja va
tenir una bona resposta: “Ha
tingut molt bona acollida, s’ha
ofert molta gent”, va explicar
l’alcaldessa, Mireia Brugués. En
aquest sentit, Brugués va concretar que “no només s’han ofert
veïns del poble, sinó que també
professionals de l’àmbit”. De fet,
des del consistori expliquen que
“hi ha hagut restauradors que
s’han ofert a portar menjar dins,
i és una opció que s’està estudiant”. Així mateix, altres tasques
que podran fer els voluntaris són
“ajudar a parar taula o netejar,
però no tindran contacte amb els
padrins, això ho faran els professionals”.
Aquesta demanda arriba després que s’hagi hagut d’aïllar 14
avis, ja que 4 més han estat ingressats a l’hospital de Tremp,
dos d’ells amb la malaltia confirmada i dos pendents dels resultats. A aquestes 14 persones s’hi
ha de sumar també els 7 gericultors que també han estat aïllats.
Amb una situació a nivell general ja complicada, també s’hi
ha de sumar que el consistori està gestionant la situació “a partir
del teletreball, estem cadascú a
casa seva, el que dificulta més
poder concretar, per exemple, el
nombre de voluntaris que s’han
ofert”. Malgrat els obstacles, qui
també hi ha tingut un paper clau
han estat les xarxes socials, a través de les quals diferents entitats
s’han fet ressò de la demanda i
han amplificat el ventall de visibilització arreu de la demarcació.

Moren sis
persones
per covid-19
en una
residència a
Capellades
Sis persones grans han mort,
des d’aquest diumenge, en
una residència d’avis de Capellades per coronavirus. Es tracta de la Residència i centre de
dia de la Fundació Consorts
Guasch, amb capacitat per a 83
persones. Segons ha informat
l’Ajuntament, en un comunicat, davant del possible contagi a altres usuaris s’ha habilitat
la primera planta per confinar-los i és allà on s’està realitzant un control mèdic intensiu.
Del control s’està fent càrrec el
personal mèdic del CAP de Capellades, conjuntament amb la
infermera del centre. Al tancament d’aquesta edició no havia
transcendit quanta gent es troba confinada a la primera planta. Pel que fa als usuaris del
centre de dia, van ser enviats a
casa quan es va decretar el tancament d’aquest servei.
D’altra banda, la Comunitat
de Madrid va acordar ahir mesures per intensificar el control
a les residències de gent gran,
on s’han produït alguns dels
principals focus. Professionals
d’inspecció revisaran cada dia
la situació de cada centre, inclosos els privats. A més, la
Direcció General d’Atenció a
la Gent Gran va enviar un comunicat a les residències dependents de la comunitat on
se’ls demana que facilitin diàriament la comunicació entre
els usuaris i els seus familiars,
a través de converses telefòni-

FOTO: Google/ Imatge de l’exterior de la residència d’avis del poble d’Àger, a la comarca de la Noguera

ques o telemàtiques.
En cas que no es pugui mantenir aquest contacte, es designarà
una persona per informar cada
dia a la família. La mesura busca
que se sentin “reconfortats” després de les restriccions de visites
imposades per evitar nous contagis.
MÉS MATERIAL
D’altra banda, el govern regional fa una nova crida per tal
que el Ministeri de Sanitat enviï
el material necessari per atendre aquest col·lectiu, especialment vulnerable a la covid-19.
En aquest sentit, reclama equips
de protecció individual tant per
al personal que treballa amb les
persones grans com per a aquelles persones que han resultat infectades.

FOTO: EFE/ Madrid intensificarà el control a les seves residències
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Una quarta part del
comerç local obert
de la Seu reparteix
aliments a domicili
Una desena de botigues locals
d’alimentació de la Seu han decidit oferir el servei a domicili
als seus clients arran de les mesures preventives que s’estan
adoptant per frenar l’expansió
del coronavirus. A totes elles
cal sumar-hi una altra desena
que ja ho feien anteriorment.

La Diputació facilita
la formació en línia
als seus treballadors
pel confinament
La Diputació ha posat a disposició del personal de la institució
el banc d’activitats formatives
de què disposa el Departament
de Recursos Humans per facilitar la formació.

Avisen de falses
revisions d’aparells
al Segrià, per ara
sense denúncia
El Consell Comarcal del Segrià
va avisar que s’havia detectat un frau de falses revisions
d’aparells de teleassistència, almenys a Alcoletge. Als Mossos
no els consten denúncies.

Alcarràs netejarà
cada dia els carrers
amb un viricida
innocu per la gent
Des d’ahir i cada dia, operaris
dels serveis municipals d’Alcarràs procediran en horari diürn a
la desinfecció de carrers i places de la vila amb un viricida
innocu per les persones.

Mor una segona persona per
covid-19 a Lleida i s’eleven a
66 els casos a la demarcació
La víctima, amb patologies prèvies, estava a l’Arnau
i a Igualada es disparen els positius fins als 207
El Departament de Salut va
confirmar ahir la mort d’una
segona persona a l’hospital
Arnau de Vilanova. Es
tracta d’una persona
d’edat avançada que patia
patologies prèvies, tot i
que el Departament no va
confirmar si era home o
dona, ni l’edat concreta.
Per contra, dues persones
que estaven ingressades a
l’Arnau han estat donades
d’alta.
Lleida
REDACCIÓ
De la mateixa manera, també
confirma 15 casos positius nous
a la demarcació i arriba als 66
contagiats. Cal destacar que del
total de casos positius, 28 estan
relacionats amb el brot de l’autobús de Benidorm. Així mateix, actualment 29 persones es troben
ingressades en centres hospitalaris de la demarcació de Lleida, Alt
Pirineu i Aran amb coronavirus.
D’aquests, 17 es troben ingressats a l’Arnau de Vilanova, 10 dels
quals estan estables a planta i 7
es troben a l’UCI. 4 persones estan ingressades a l’Hospital Santa Maria, 1 dels quals es troba a
l’UCI i 3 estan estables a planta.
En aquest sentit, 3 persones estan ingressades en centres privats, l’hospital de comarcal del

La Xarxa de Solidaritat de
Lleida compta ja amb 260
voluntaris donats d’alta

La Xarxa de Solidaritat de Lleida
ja suma 260 voluntaris i, durant
el dia d’ahir, es van fer unes 25
tasques per les persones que
més ho necessiten. On també
s’ha creat una xarxa de voluntaris és a Balaguer per fer diverses tasques com ara ajudar en
el subministrament d’aliments
o recursos energètics a la gent

gran, persones vulnerables o en
risc d’exclusió social. D’altra banda, el Servei Català de la Salut
ha engegat el projecte Jo actuo
pe donar i ha habilitat a la web
del Canal Salut un formulari per
articular la recollida de totes les
donacions de material per al sistema sanitari que ofereixen tant
empreses com particulars.

FOTO: Aj. Mollerussa/ Diversos pobles de Lleida intensificaven ahir la neteja per frenar el virus
Pallars a Tremp gestiona 4 casos,
tots estables a planta i una persona es troba ingressada a l’Hospital
de la Cerdanya, en estat estable.
Per la seva banda, també va
confirmar 836 positius nous a Catalunya i ja hi ha 2.702 casos. Així
mateix, del total de casos acumulats fins ara, han mort 55 persones, totes amb patologies prèvies.

Pel que fa al nombre d’afectats pel
coronavirus, un total de 92 persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país,
228 són professionals sanitaris.
A Igualada es van disparar els
positius fins a arribar als 207. Així
mateix, set persones estan greus i
15 han mort. Del nombre total de
casos del brot d’Igualada, 91 són

professionals sanitaris.
En el conjunt d’Espanya, el Ministeri de Sanitat va comunicar
que les persones afectades per
coronavirus ascendeixen a 13.716
(uns 2.500 casos respecte a la
jornada anterior) i el nombre de
morts puja fins als 598 (en total,
107 més). Hi ha 774 ingressats a
l’UCI.

Els feligresos del
Pont faran una
pregària de nou
dies pel virus
A petició d’alguns dels seus feligresos, la parròquia del Pont de
Suert ha proposat fer una novena
des de casa (9 dies de pregària)
a Sant Sebastià, patró del poble,
perquè l’alliberi del coronavirus.
Així mateix, nombrosos veïns han
penjat banderes del Sant i han
posat espelmes.

FOTO: Núria Castells/ També han penjat banderes als seus balcons
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Tàrrega debat avui en un
ple temàtic les al·legacions
i l’aprovació del pressupost
L’Ajuntament de Tàrrega celebrarà avui la seva primera sessió telemàtica del Ple que tindrà
caràcter extraordinari i inclou un
únic punt a l’ordre del dia, la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del pressupost
general de la corporació, les bases d’execució i la plantilla del
personal per a l’exercici 2020”
La convocatòria s’empara en
el nou decret llei de la Generalitat de Catalunya que permet
fer a distància les sessions dels
plens municipals. D’aquesta forma es dona compliment a les
mesures dictades pel pla PROCI-

CAT i pel decret d’estat d’alarma
per frenar la propagació del coronavirus (que inclouen el confinament domiciliari responsable)
i a la vegada s’evita la paralització de l’administració local.
La sessió de demà es realitzarà per vídeo – conferència i sense públic, amb l’única
presència física de l’alcaldessa
Alba Pijuan i el secretari de la
Corporació, Ramon Morell, a la
sala de plens. La resta de l’arc
consistorial intervindrà i votarà
per via telemàtica, en concret
mitjançant la plataforma informàtica Teams.

La plataforma Salvem l’Àngel
Guimerà presenta les seves
al·legacions davant el Síndic
La plataforma Salvem L’Àngel
Guimerà va presentar dimarts al
Síndic de Greuges de Catalunya
les al·legacions que consideren
que suposen els incompliments
del Pacte contra la segregació
escolar a Catalunya, per part de
la Paeria de Balaguer i del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya. Tenint

en consideració l’afectació a la
mobilitat a tot el territori català
per l’emergència sanitària, el
document d’al·legacions, es va
registrar via electrònica. La plataforma Salvem l’Àngel Guimerà
convocarà una roda de premsa,
una vegada superada aquesta
greu crisi, per explicar cadascun
dels incompliments denunciats.

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA
NECESSITATS D’AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS
(M3/HA). DEL 11 AL 17 DE MARÇ
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0
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0

0
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0

0
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0

0

--

0
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0

0

--

0

0

--

Alfals màxim

100
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--

0
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--
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0

0

--

0

0

--

Presseguer agost RDC

0

0

--

0

0

--

Ametller (reg suport)

0

0

0

0

0

44

Olivera (reg suport)

0

0

0

0

0

0

Blat

0

0

0

0

0

0

Evapotranspiració de
ref. (ETo)

155

144

155

138

152

152

Pluja efectiva

71

96

50

163

67

107

CULTIUS

LA
TORRES
ALBESA
MAIALS
GRANADELLA
SEGRE
(NOGUERA)
(SEGRIÀ)
(GARRIGUES)
(SEGRIÀ)

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC,
setmana del 30 de març al 6 d’abril de 2010. El reg més la pluja efectiva i l’aigua
en el sòl han d’igualar els consums d’aigua del cultiu. Les dades es refereixen
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d’aigua i per
plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis.
Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.

Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions
de reg de RuralCat a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

FOTO: / El Montsec compta amb el cel més fosc de Catalunya i és vol protegir de la contaminació lumínica

El Govern amplia l’àrea
de protecció lumínica de
l’Observatori del Montsec
La superfície inclosa passa de 1.500
a més de 2.000 quilòmetres quadrats
Lleida
REDACCIÓ
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica
aquest passat dilluns la resolució
del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per la
qual s’amplia l’àrea d’influència
del punt de referència de l’Observatori Astronòmic del Montsec.
En concret, s’incorpora a aquest
espai d’especial valor astronòmic
el territori de Tremp, al Pallars
Jussà, i de Castelló de Farfanya,
Cubells, Montgai, la Sentiu de Sió
i Tiurana, a la Noguera. Aquests
municipis adquireixen el compromís d’adoptar, en quatre anys,
un model d’enllumenat exterior
sostenible des del punt de vista
econòmic, energètic i ambiental.
L’adhesió comporta un augment
de la superfície protegida de
1.565 km2 a 2.012 km2.
El conseller Calvet tenia previst anunciar l’ampliació de la
zona protegida en una visita al
Parc Astromòmic Montsec (PAM)
d’Àger (Noguera) dissabte passat,
14 de març. Una visita que es va
susprendre, en compliment de
les instruccions dictades per fer
front al coronavirus. De tota manera, s’ha considerat important
tirar endavant la publicació de
la resolució al DOGC perquè es-

tà previst que surti en els propers
dies una convocatòria de subvencions per millorar l’enllumenat
exterior, que prioritzarà els projectes situats en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, dotada amb 350.000
euros. Ara aquests sis municipis
de la Noguera i del Pallars Jussà
podran presentar els seus projectes de forma preferent.
Aquesta línia d’ajuts s’ha anat
publicant des de l’any 2006, i ha
suposat una inversió a les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, per part del Govern de la Generalitat, de 632.004 euros. Pel
que fa als municipis participants
en el projecte de protecció del
Montsec, l’import destinat ha estat de 259.049 euros.
La convocatòria per a millores
d’instal·lacions per a l’any 2019 a
tot Catalunya va subvencionar actuacions a 19 municipis de zones
protegides. Amb aquestes actuacions d’adequació es preveu una
reducció de la potència elèctrica mitjana de les instal·lacions
del 60%, un estalvi en el consum
d’energia del 64% i la reducció en
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de 157 Tn CO2eq/any.
La Serra del Montsec ha estat
reconeguda des de fa molts anys
com un dels llocs amb excepcio-

nals condicions d’observació astronòmica, tant pels seus condicionants meteorològics com per
la baixa afectació de la contaminació lumínica. Des d’abans dels
anys 90 aquesta zona ha estat
utilitzada per col·lectius d’aficionats a l’astronomia com a lloc de
referència per realitzar observacions. A mitjans dels 90, fruit de la
voluntat de membres d’aquests
col·lectius i amb el suport de l’investigador Joan Oró, la Generalitat va posar en marxa el projecte
del Parc Astronòmic Montsec. El
Montsec disposa del cel nocturn
més fosc de Catalunya.
Paral·lelament, el DOGC ha publicat una altra resolució del conseller per la qual s’amplia la zona
de màxima protecció envers la
contaminació lumínica, amb cinc
municipis, a la zona perifèrica del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els municipis que entren a formar part del
nivell més alt de protecció són
Sort, Espot i la Guingueta d’Àneu,
al Pallars Sobirà; la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà; i la Vall de
Boí, a l’Alta Ribagorça.
Aquests cinc municipis també
tindran prioritat en la convocatòria de subvencions per millorar
l’enllumenat exterior que es publicarà properament.
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Una llibretera de Tremp planteja
una diada de Sant Jordi virtual
Marta Farré proposa crear una plataforma on s’anuncïin les
diferents activitats i fer una retransmissió en directe de la festa
Marta Farré, propietària de
la llibreria La Singratalla de
Tremp, proposa fer un Sant
Jordi virtual.
Tremp
ACN
Segons Farré es tractaria de
crear una plataforma on poder
anunciar totes les activitats que
realitzaran i fer una retransmissió en directe. La llibretera també proposa enviar els llibres signats pels autors als clients que
així ho demanin.
D’ençà que ha fet publica
la iniciativa ja ha rebut moltes
complicitats per part de llibreters i de clients. Tot i que la idea
ha sorgit des d’aquesta petita llibreria de Tremp, també es pot
anar implementant amb idees

Vilallonga espera
una diada d’estiu
“espectacular”
com la d’abril
La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, espera que la celebració de la diada a finals de
juny o principis de juliol sigui “tan
espectacular” com el 23 d’abril.
Considera que “els catalans som
capaços de celebrar un dia del llibre i de la rosa a l’estiu tan espectacular com el que fem cada any”.

d’altres llibreters, però els encarregats d’executar-la haurien de
ser institucions, gremis de llibreters o la Cambra del Llibre.
Farré explica que les petites
llibreries “no tenen ni els mitjans ni el finançament per poder
desenvolupar aquesta xarxa”.
La idea ha sorgit per tirar endavant en una situació difícil i
de la conversa que va mantenir
amb un autor després d’haver-hi
d’anul·lar la presentació d’un llibre per aquestes dates. Segons
Farré, aquesta plataforma virtual tindria una rendibilitat a
llarg termini donat que podria
ser útil més enllà de Sant Jordi.
De fet, per a la llibretera aquesta iniciativa no pot substituir la
diada tradicional però sí que pot
ser una “molt bona alternativa

“Vendre una rosa és
molt més fàcil que
tenir escriptors
a les parades”
El Gremi de Llibreters considera
que vendre roses el dia de Sant
Jordi “és més fàcil” que oferir llibres a les parades amb llargues
cues i firmes d’autors. Així ho
va dir la seva presidenta, Maria
Carme Ferrer, després que el
Gremi de Floristes anunciés que
volen mantenir les vendes de roses. Al respecte, Ferrer, comenta

FOTO: ACN / Marta Farré netejant un llibre per portar-lo a un client

per tots; llibreters, autors i lectors”. La propietària de la llibreria La Singratalla de Tremp va
tancar l’establiment dissabte
sumant-se al confinament voluntari pel coronavirus, però
això no vol dir que hagi deixat
de treballar. A porta tancada
prepara aquells enviaments
que veïns del municipi del Pallars Jussà i pobles veïns li fan,
tot i que són mínims, reconeix.
Per la seva banda, el president de la Cambra del Llibre,
Patrici Tixis, es reafirma en la
decisió presa aquest dimarts
d’ajornar la diada i buscar una
nova data abans de l’estiu i assegura que “quan s’aixequin
les mesures buscarem una data amb tothom per celebrar el
Sant Jordi en condicions”.

Els floristes mantenen les vendes
de roses per la diada i lamenten
un ajornament “no consensuat”

que tenen pendent parlar amb
els floristes per consensuar una
nova data.
Per ara, “és claríssim que les
parades no podran sortir al carrer”, en una situació en què
el sector “està morint” però és
“més important la salut”. En referència a la decisió que ha molestat el Gremi de Floristes, Ferrer apunta que “no és que no
vulguin fer Sant Jordi”, sinó que
les previsions i les circumstàncies els obliguen a haver de prescindir de parades i escriptors als
carrers.

El Gremi de Floristes de Catalunya aposta per mantenir la
venda de roses per Sant Jordi,
el 23 d’abril, si els establiments
ja estan oberts i s’han posat a
disposició de les institucions per
treballar perquè “així sigui possible”. Des del gremi es queixen
que la decisió d’ajornar Sant Jor-

di “de cap manera ha estat consensuda” amb ells i diuen que
“ningú ni cap entitat pot ajornar
la diada entesa com la manifestació de la rosa i el llibre”. El gremi admet que serà un Sant Jordi
“diferent i difícil”, però des del
seu sector treballaran perquè
tothom tingui una rosa.
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